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CTeSP - Cursos Técnicos Superiores Profissionais
DGES - Direção-Geral do Ensino Superior
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ESTH - Escola Superior de Turismo e Hotelaria
GAQ - Gabinete de Avaliação e Qualidade
GESP - Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais
GFCD - Gabinete de Formação, Cultura e Desporto
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GIME - Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos
GMC - Gabinete de Mobilidade e Cooperação
I&D&I - investigação, desenvolvimento e inovação
IES - Instituição de Ensino Superior
IPG - Instituto Politécnico da Guarda
MCTES - Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
OE - Orçamento de Estado
PALOP - Países de Língua Oficial Portuguesa
PA - Plano de Atividades
PE - Plano Estratégico
PRAA - Planos e Relatórios Anuais de Atividades
QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
REPBSE - Rede de Ensino Profissional das Beiras e Serra da Estrela
SAS - Serviços de Ação Social
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SIGQ - Sistema Interno de Garantia da Qualidade
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UF - Unidade Funcional
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I.

ENQUADRAMENTO E CARATERIZAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) é uma Instituição de Ensino Superior (IES) de direito
público, que integra quatro Unidades Orgânicas (UO) de ensino: Escola Superior de Educação,
Comunicação e Desporto (ESECD), Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), Escola
Superior de Saúde (ESS) e Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH). Também possui uma
estrutura de investigação designada Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do
Interior (UDI), que desenvolve a capacitação da IES para a investigação, desenvolvimento e
inovação (I&D&I). É essencial a melhor articulação entre as áreas e linhas de investigação da UDI
e a oferta formativa dos vários ciclos de estudos (CE), bem como a melhoria da capacidade para
obter financiamentos externos para colocar à disposição da comunidade científica, face a
recursos financeiros públicos limitados e à necessidade de potenciar a sustentabilidade
financeira do IPG. Complementarmente existem unidades funcionais (UF), designadamente
vocacionadas para diversas atividades académicas, de mobilidade e internacionalização, cultura
e desporto, estágios e saídas profissionais, manutenção de equipamentos e edifícios, entre
outros laboratórios de suporte, enumerados no catálogo de serviços do IPG.

Os projetos e as atividades programados enquadram-se nos objetivos delineados no Plano
Estratégico (PE) do IPG (2019-22), bem como no Plano de Ação do Conselho para a Avaliação e
Qualidade (CAQ), sendo ainda prosseguidos outros objetivos e orientações gerais, em
conformidade com o Programa do Governo e as respetivas políticas para a área do Ensino
Superior promovidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), bem
como as recomendações da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e o
conjunto de recomendações, apresentadas pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE), com o objetivo de reforçar o desempenho e o impacto,
numa perspetiva internacional e num contexto multidisciplinar, das atividades e das instituições
de I&D&I e de Ensino Superior Portuguesas.

O presente Plano de Atividades visa estabelecer as orientações e as ações para o
desenvolvimento dos projetos e das atividades a desenvolver pelo IPG, ao longo do ano 2021,
em torno do trabalho desenvolvido nas suas UO, UF e demais serviços. A estrutura e organização
deste plano pretendem permitir à comunidade académica do IPG e às diversas entidades com
ele relacionadas, bem como ao público em geral, conhecer os eixos de atuação e as ações
definidas para este ano, com base nas orientações estratégicas assumidas. Neste contexto,
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potenciam-se as sinergias da articulação interna entre as UO e as UF, de modo a terem maior
capacidade interventiva e empreendedora, com vista a contribuir efetivamente para uma
melhor preparação para o exercício de atividades profissionais altamente qualificadas, bem
como para promover o desenvolvimento do interior, numa abordagem mais integral e
sustentável. De modo complementar, estão a desenvolver-se diligências e procedimentos para
reforçar a disponibilidade de alojamento para estudantes, criando novas residências, bem como
há diligências com vista a nova infraestrutura da ESS, expansão da ESECD e, ainda, a criação de
um laboratório colaborativo nas áreas da Intervenção Social, Logística, entre outras estratégicas
para um Centro para o Desenvolvimento do Interior, de acordo com proposta de plano de
comunicação e marca do IPG, a apresentar a 3 de dezembro.

Neste âmbito, o presente documento possui a estrutura prevista no Decreto-Lei nº 183/96 de
27 de setembro, assente em três secções principais:
I - Enquadramento institucional, caraterização do plano de atividades e oferta formativa;
II - Objetivos e estratégias;
III - Atividades previstas e recursos.

1.1.

Enquadramento institucional

Os Estatutos do IPG, em vigor, foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 de
setembro. A estrutura orgânica assenta num sistema de órgãos composto por: Conselho Geral;
Presidente; Conselho de Gestão; Conselho Superior de Coordenação; Conselho para a Avaliação
e Qualidade e Provedor do Estudante.

O IPG integra atualmente as quatro UO de ensino, que possuem um conjunto de laboratórios
para desenvolver investigação aplicada, cooperar com diversas instituições de I&D&I e prestar
serviços em diversos domínios técnicos e científicos, potenciando as funções técnicas e
formativas do IPG. Neste âmbito da investigação é essencial a melhor articulação das UO com a
UDI, com o principal objetivo do prosseguimento da política de investigação e produção
científicas na IES, bem como para a diversificação da oferta formativa, para a qual se pretende
promover a maior articulação entre as próprias UO, de modo a potenciar a criação de CE que,
designadamente, tenham por base áreas científicas fundamentais (ACF) da oferta existente.
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A oferta formativa do IPG inclui formação a nível de Cursos Técnicos Superiores Profissionais
(CTeSP), 1.º ciclo (licenciaturas), 2.º ciclo (mestrados), pós-graduada e de especialização não
conferente de grau académico. Esta oferta caracteriza-se por uma diversidade de áreas de
conhecimento e de educação e formação que, de acordo com a Classificação Nacional de Áreas
de Educação e Formação (CNAEF), visa potenciar a capacitação académica e científica.
Paralelamente desenvolvem-se atividades nos domínios da investigação nas áreas de vocação
das Escolas e seus cursos, com vista a promover a transferência e a valorização do conhecimento
científico e tecnológico, da prestação de serviços à comunidade, de apoio ao desenvolvimento
e de cooperação em áreas de extensão educativa, técnica e cultural. O IPG desempenha um
papel decisivo na qualificação dos recursos humanos nas diversas áreas de educação e
formação, bem como no desenvolvimento económico, social, científico e cultural, quer no
distrito da Guarda, quer na região das Beiras e Serra da Estrela, em particular.

O IPG dispõe de duas UF importantes para o suporte à atividade académica e de serviços de
apoio: Serviços de Ação Social (SAS) e Biblioteca. Os SAS são vocacionados para a prestação de
serviços e a concessão de apoios aos estudantes através de bolsas de estudo, alimentação e
cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde, atividades culturais e desportivas.

O IPG também integra outras UF vocacionadas para a intervenção em diferentes áreas, que
complementam a missão principal do IPG, designadamente na divulgação da oferta formativa e
na comunicação com o exterior, na promoção das atividades de desporto e cultura, na
mobilidade internacional de corpos discente, docente e de funcionários, na organização e
operacionalização de estágios e, ainda, no contacto com empresas e organizações, bem como
na manutenção e requalificação de edifícios e equipamentos.

O Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC) possui recursos e meios para a promoção das
dinâmicas de formação, mobilidade e multiculturalidade, permitindo alargar as esferas de
formação e cooperação internacional, potenciado a colaboração mais alargada da instituição
com IES congéneres.

O Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD) organiza e promove atividades desportivas
e culturais, fomentado a prática das modalidades desportivas, a organização de eventos e de
ações recreativas para a comunidade escolar e a do exterior, bem como a gestão e programação
das atividades da piscina do IPG. Também assume a coordenação e promoção do Desporto
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Universitário e de participação nas competições da FADU (Federação Académica do Desporto
Universitário).

O Gabinete de Informação e Comunicação (GIC) promove a divulgação das atividades da IES e
da sua oferta formativa, sendo responsável pelo setor de artes gráficas, apoio logístico a
eventos, articulação da presença da IES em diversos eventos e feiras, e em ações diretas em
escolas, bem como a articulação com a agência de comunicação que dinamiza as redes sociais
do IPG e a sua relação com a comunicação social.

O Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME) desenvolve atividades de
manutenção dos edifícios e outras estruturas físicas, gestão da frota de transportes,
equipamentos e redes.

O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) promove a ligação com as empresas e
demais organizações, nos processos de estágio e de integração na vida ativa dos diplomados, o
que permite a crescente ligação ao tecido empresarial e institucional, o maior acompanhamento
dos alunos pela avaliação de percursos de estágios e de carreira.

O Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) presta apoio às políticas definidas e constitui um
instrumento de gestão e operacionalização do Sistema Interno de Garantia de Qualidade (SIGQ).
O GAQ promove diversos tipos de inquéritos de avaliação e produz relatórios de satisfação,
permitindo monitorizar o funcionamento das atividades de ensino-aprendizagem nas unidades
curriculares (UC), bem como dos serviços existentes para a comunidade escolar, bem como os
prestados a entidades exteriores.

Neste ciclo de governação do IPG (2019-22) pretende-se o envolvimento de novos parceiros nas
diferentes atividades desenvolvidas e o fortalecimento de relações com as IES congéneres,
nacionais e internacionais, articulando interesses a nível formativo e de investigação e
publicação científicas, bem como a promoção de projetos empreendedores para valorização das
áreas de vocação do IPG.
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1.2.

Caraterização do ambiente organizacional

As políticas públicas em vigor, designadamente os critérios e as diretrizes da A3ES para a
garantia da qualidade no ensino superior, permitem direcionar os esforços do IPG para a
satisfação das necessidades e expectativas de todos os seus membros e grupos de interesse.
Neste sentido, enquadra-se o artigo 1º dos Estatutos do IPG, que o define como “uma instituição
de ensino superior de direito público, ao serviço da sociedade, orientada para a produção e
difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza
profissional, da ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação do estudo, do ensino,
da investigação orientada e do desenvolvimento experimental.”

O IPG pretende ser, cada vez mais, reconhecido como um dos vetores decisivos do
desenvolvimento regional, sobretudo pelos seus valores e pela competência pessoal e
profissional dos seus diplomados, de modo a contribuírem ativamente para a solução de
problemas da região, num contexto globalizante. Deste modo, o IPG deve interagir com a
comunidade envolvente e, através de uma gestão interna eficiente dos seus recursos, potenciar
o valor acrescentado para o desenvolvimento sustentado da região em que se insere. A cultura
organizacional tem o intuito de promover: equidade, integridade e responsabilidade;
competência, qualidade e excelência; inovação, criatividade e empreendedorismo; pluralismo,
partilha e coesão.

A análise da envolvente do IPG tem como objetivo identificar e prever as alterações que se estão
a produzir e a orientação do trabalho para melhor responder às tendências. As mudanças devem
ser identificadas em virtude da possibilidade de aproveitamento das oportunidades e/ou
redução das ameaças, num contexto socioeconómico complexo e em rápida mudança, quer de
organização do sistema de ensino superior, quer da orientação das restantes políticas públicas,
sobretudo depois de 2020, que se revelou ser um ano de maiores dificuldades geradas pela
pandemia COVID-19, que obrigará a maior resiliência da sociedade e economia, em geral, dados
os problemas sanitários e ambientais atuais, daí a atuação dever visar a sustentabilidade.

O cenário atual exige ainda maior rigor das IES e dos seus docentes e funcionários, que permita
garantir a segurança e saúde de todos, bem como gerir os contextos sociais complexos e, ainda,
diversificar as fontes de financiamento e os serviços prestados pelo IPG. Neste contexto, o
desafio será o de qualificação permanente, redução de custos e ganhos de produtividade,
9
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procurando fortalecer redes de cooperação e a efetiva articulação com o sistema produtivo,
bem como promover sinergias e redes de colaboração ativas com as outras IES. No contexto
vigente exige-se a otimização dos recursos disponíveis, nomeadamente no que diz respeito à
maior eficácia e eficiência dos diversos serviços, bem como à competência, qualificação e
especialização do corpo docente, quer na lecionação nas diferentes UO, quer na prestação de
serviços à comunidade, com ênfase na investigação e ciência produzidas e, consequentemente,
na transferência de conhecimento. Pretende-se mobilizar e motivar todas as pessoas que
contribuem para a concretização da missão do IPG, promovendo uma maior aproximação entre
os objetivos organizacionais e os objetivos pessoais, sobretudo pela implementação de uma
cultura e clima organizacional forte, que pretende cultivar valores mais humanos, de
competitividade e de sustentabilidade na Instituição.

1.3.

Oferta formativa

A oferta formativa do IPG integra 37 CTeSP, 22 licenciaturas e 11 mestrados (tabela 1). O
acréscimo da oferta de 6 CTeSP para 2021 revela-se oportuna pelo perfil das novas formações.
Indica-se, ainda, que dos cursos propostos em 2020-21 entraram 3 em funcionamento
(Manutenção e Reparação Automóvel, Treino Desportivo, Riscos e Proteção Civil), dada a boa
procura estudantil. Porém, será oportuno rever as áreas de formação em 2021 a nível de CTeSP
e de licenciatura, em particular para analisar a viabilidade dos cursos menos procurados no IPG,
designadamente nas áreas de Engenharias (52), de Ciências da Educação (142) e de Turismo e
Hotelaria (811 e 812), de modo a procurar diversificar, como poderia ser a aposta na subárea de
Operação e Gestão Turística, Florestal, Silviculturas, para desenvolvimento de atividades de
desenvolvimento sustentável do espaço rural e natural da região e país. Do total de CTeSP
aprovados no IPG verifica-se que apenas 10 funcionam no presente ano letivo 2020-21, dada a
reduzida procura estudantil. A ESTG tem registados 21 CE, a ESECD 14 e a ESTH 4. Refere-se que
a ESS tem registo partilhado de 3 CTeSP (2 com a ESTG e 1 com a ESECD). É uma oferta
considerável por diversas áreas CNAEF, mas é oportuno agora otimizar essa oferta em função
da procura registada e, ao mesmo tempo, procurar a deslocalização da oferta de CTeSP por
municípios da região.

Esta oferta de CTeSP deve corresponder à necessidade de maior articulação com as empresas e
as escolas da região, em particular através da Rede de Ensino Profissional das Beiras e Serra da
Estrela (REPBSE), que é promovida pelo IPG para fortalecer a ligação com os Agrupamentos de
10
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Escolas e as Escolas Profissionais da região, designadamente apoiando a divulgação da oferta
formativa e dos diferentes percursos formativos dos cursos do IPG.

A divulgação da oferta formativa tem sido uma aposta objetiva em termos regionais e nacionais,
e até mesmo internacionais, reforçando a presença do IPG em feiras, designadamente no Brasil,
e outras iniciativas análogas, promovendo a maior proximidade junto de estudantes, sobretudo
em contexto escolar. A internacionalização alcança crescente valorização pela celebração de
diversos protocolos de cooperação, em particular em países da Lusofonia, potenciando assim o
alargamento da procura estudantil internacional, que ganhou maior dimensão no IPG nos
últimos anos, tendo alcançado o terceiro lugar a nível nacional.

Pretende-se a consolidação do corpo docente, através de melhores níveis de qualificação e
especialização, sobretudo nas ACF dos CE, com a conclusão de doutoramentos em diversas áreas
do conhecimento e a aposta de contratação de especialistas pela Instituição, visando promover
o cumprimento dos requisitos legais e o reforço da acreditação de 33 CE do IPG (22 licenciaturas
e 11 mestrados). Com base no enquadramento científico das ACF, a tabela 1 apresenta a oferta
formativa do IPG para o ano letivo 2021/2021, com o intuito de evidenciar as principais fileiras
de áreas de educação e formação, de acordo com o enquadramento definido pela tutela, que
se pretende completar em determinadas ACF com propostas de novos CE, com o intuito de
preencher as fileiras e construir um projeto de prosseguimento de estudos para os estudantes
que ingressam nos CTeSP do IPG ou mesmo nas licenciaturas. As licenciaturas submetidas à A3ES
e aprovadas em 2020 (Mecânica e Informática Industrial; Biotecnologia Medicinal; Desporto,
Condição Física e Saúde) entraram em funcionamento em 2020-21, exceto a última referida, que
só inicia em 2021-22, dado ter sido acreditada pela A3ES já em fase adiantada. Pretende-se
desenvolver ainda mais uma nova área de especialização a nível de Proteção de Pessoas e Bens
(861) para reforço do CTeSP em Riscos e Proteção Civil e, de seguida, propor uma licenciatura
na área de Gestão de Segurança e Proteção Civil, no seguimento da Pós-graduação em Media e
Proteção Civil. Também se propõem outros 6 CTeSP à Direção-Geral do Ensino Superior (DGES)
em 2021, após a discussão nas Escolas sobre a adequação da oferta existente, com vista a
iniciarem no ano letivo 2021-22.
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CÓD.

ÁREAS CNAEF

TOTAL

142

Ciências da Educação

2

144

Formação de Prof. do EB (1.º e 2.º Ciclos)

2

213

Áudio-Visuais e Produção dos Media

4

214
340
341

Design
Ciências Empresariais
Comércio

1
1
1

342

Marketing e Publicidade

5

344

Contabilidade e Fiscalidade

2

345

Gestão e Administração

4

346
347
421
422

Secretariado e Trabalho Administrativo
Enquadramento na Organização/Empresa
Biologia e Bioquímica
Ciências do Ambiente

1
1
2
1

481

Ciências Informáticas

5

520

Engenharia e Técnicas Afins

2

521
522
523

Metalurgia e Metalomecânica
Electricidade e Energia
Eletrónica e Automação

2
1
1

525

Construção e Reparação de Veículos a Motor

2

581

Arquitectura e Urbanismo

3

582

Construção Civil e Engenharia Civil

3

723

Enfermagem

3

727
729
761

Ciências Farmacêuticas
Saúde - PNC noutra área de formação
Serviços de Apoio a Crianças e Jovens

1
1
1

762

Trabalho Social e Orientação

3

811

Hotelaria e Restauração

4

812

Turismo e Lazer

3

813

Desporto

5

851
861

Tecnologia de Proteção do Ambiente
Proteção de Pessoas e Bens

1
1

CTsEP
Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação
Educação de Adultos
Comunicação Digital
Repórter de Som e Imagem
Multimédia e Artes Performativas

Cursos de 1.º Ciclo

Educação Básica
Comunicação Multimédia

Cursos de 2.º Ciclo

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do EB

Design de Equipamento
Gestão e Inovação de Produtos Endógenos
Gestão e Comércio Internacional
Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos
Relações Públicas para o Turismo
Contabilidade e Fiscalidade
Logística

Comunicação e Relações Públicas
Marketing
Contabilidade
Gestão
Gestão de Recursos Humanos

Marketing e Comunicação

Gestão

Gestão Clínica Administrativa
Sistemas Integrados de Gestão
Bioanálises e Controlo
Guias de Natureza
Cibersegurança
Testes de Software
Desenvolvimento de Aplicações Informáticas
Análise de Dados
Design e Fabrico Digital
Manutenção Industrial Eletromecatrónica
Metalomecânica e Fabrico Computorizado
Energias Renováveis e Eficiência Energética

Biotecnologia Medicinal
Computação Móvel

Mecânica e Informática Industrial
Engenharia Informática

Indústria Automóvel
Manutenção e Reparação Automóvel
Cadastro Predial
Gestão de Informação Geoespacial
Construção Civil e Obras Públicas

Engenharia Topográfica
Engenharia Civil
Enfermagem

Construções Civis
Enfermagem Comunitária
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria

Farmácia
Ciências Aplicadas à Saúde
Acompanhamento de Crianças e Jovens
Gerontologia
Relações Interculturais e Intervenção Social
Cozinha e Produção Alimentar
Gestão de Alojamentos Turísticos
Turismo de Saúde e Bem-Estar
Desportos de Montanha
Treino Desportivo

Animação Sociocultural
Restauração e Catering
Gestão Hoteleira
Turismo e Lazer
Desporto
Desporto, Condição Física e Saúde
Energia e Ambiente

Gestão e Sustentabilidade no Turismo
Ciências do Desporto

Riscos e Proteção Civil

Tabela 1: Oferta formativa do IPG para o ano letivo 2021/2022
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II.

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS

O plano de atividades define os objetivos a alcançar pela IES e os eixos estratégicos, de forma
articulada e de acordo com os seus recursos, competências e capacidades, pelo que se pretende
reforçar os cinco eixos estratégicos em 2021:
i)

Ensino;

ii)

Investigação, Desenvolvimento e Inovação;

iii)

Internacionalização;

iv)

Comunicação e Comunidade;

v)

Organização e Gestão Interna.

O documento do modelo de gestão da IES contém a apresentação das principais ações a realizar,
indicadores e respetivas metas e, posteriormente, a análise e a reflexão crítica sobre resultados,
limitações, estratégias futuras e propostas de melhoria. Os objetivos são formulados de modo a
poderem ser operacionalizadas as análises de resultados obtidos em cada eixo de atuação,
através de um conjunto de indicadores, por âmbito de atividade, para permitir monitorização e
avaliação constante do Plano de Atividade 2021 (anexo I) e dos Relatórios Anuais de Atividades
(ex. PRAA 2020). Para cada eixo são enquadrados os respetivos objetivos estratégicos, nos quais
são apresentadas as atividades a desenvolver nas UO e/ou UF do IPG.

No primeiro eixo estratégico - Ensino - pretende-se continuara a consolidar a oferta identificada
na tabela 1 com base na agregação de CE por ACF, de acordo com a CNAEF, bem como promover
novos CE de acordo com as fileiras formativas do IPG e com as novas necessidades formativas
identificadas, quer a nível regional, quer a nível nacional. Também se pretende reforçar o
desenvolvimento de uma cultura de avaliação e de qualidade do ensino-aprendizagem com vista
à melhor formação integral dos estudantes e a facilitar a sua inserção na vida ativa numa
perspetiva de carreira. Neste âmbito interessa, sobretudo, identificar, quantificar e descrever as
atividades de ensino e aprendizagem.

No segundo eixo estratégico – Investigação, Desenvolvimento e Inovação – pretende-se
incentivar a política científica do IPG, através da definição das principais linhas de investigação
aplicada e de acordo com os grandes grupos de ACF dos CE. Assim, as atividades de I&D&I
permitem maior articulação e colaboração com a comunidade envolvente, no âmbito de redes
de conhecimento, o que permitirá a sua transferência para a sua aplicação em contexto real.
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O terceiro eixo estratégico - Internacionalização - pretende desenvolver as redes e os projetos
de cooperação para maior mobilidade internacional dos agentes da comunidade escolar,
suportando-se em indicadores de internacionalização e diversas tipologias de mobilidade, bem
como em projetos, protocolos e parcerias de âmbito internacional. Depois do forte impacto da
COVID-19 em 2020, espera-se a retoma gradual das mobilidades em 2021-22, pelo que se releva
importante a comemoração dos ERASMUS Days 2020 pelo GMC, cujas colaboradoras se
empenham nesse objetivo da Agência Nacional ERASMUS.

No quarto eixo estratégico - Comunicação e Comunidade - inserem-se indicadores diversos
relativos a eventos e iniciativas, informação e comunicação, formação, cursos e workshops,
informática e tecnologias de informação, bem como outros indicadores transversais à UF.

No quinto eixo estratégico - Organização e Gestão Interna – pretende-se a promoção,
organização e gestão interna dos recursos e serviços do IPG, de acordo com o intento visado no
desenvolvimento do programa de modernização administrativa e técnica do IPG e de
qualificação do seu corpo de funcionários não docentes.

Em termos globais, os objetivos estratégicos do IPG refletem-se também no Quadro de
Avaliação e Responsabilização (QUAR), que constitui um instrumento de ajuda à gestão,
concebido para analisar e avaliar o desempenho dos serviços. Este é o quadro referencial sobre
a atuação da Instituição e dos serviços (missão), dos seus propósitos de ação (objetivos
estratégicos), da aferição da sua concretização e da explicitação sumária dos desvios apurados
no fim de um ciclo de gestão.
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III.

ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS
3.1.

Atividades Previstas

As atividades descritas são propostas pela Presidência, pelas UO e pelas UF. Assim, constata-se
a diversidade das iniciativas que visam, no seu conjunto, contribuir para a melhoria contínua da
IES, em torno da sua missão e dos desafios propostos no cenário atual. Poderá ainda haver
outras atividades não previstas, que se considerem de interesse para a prossecução dos
objetivos gerais do IPG. Em suma, este documento procura estruturar o conjunto de atividades,
enquadradas em cada um dos objetivos estratégicos e operacionais descritos no capítulo
anterior, de acordo com os cinco eixos definidos.

3.1.1. Ensino

O primeiro eixo estratégico é o Ensino, que depende da capacidade de agregação e organização
de CE por ACF, de acordo com a CNAEF, bem como da capacidade das UO de promover novos
CE de acordo com as fileiras formativas do IPG e de os articular com as novas necessidades
formativas identificadas a nível regional e nacional, por áreas setoriais do mercado laboral.

A oferta formativa do IPG tem como objetivo principal garantir a qualidade das aprendizagens
dos estudantes e potenciar o seu sucesso numa carreira profissional futura. Para produzir esse
efeito virtuoso também deve dar respostas a necessidades do mercado de trabalho, no que
respeita aos diversos níveis e contextos da formação, aos recursos existentes e às estratégias de
ensino-aprendizagem.

Na perspetiva de Bolonha promove-se uma cultura de avaliação e de qualidade na IES,
desenvolvendo-se a formação integral dos estudantes e facilitando a inserção e o sucesso na
vida ativa. Esta promoção depende da assunção da prática da cultura de qualidade por todos no
IPG, sendo, pois, essencial a consolidação do SIGQ, e suportado, do ponto de vista operacional,
pela atividade do GAQ, que precisa de ser reforçado com recursos humanos.

No âmbito da ação da A3ES decorre o 2º ciclo avaliativo para a globalidade dos CE (1º e 2º ciclos),
pelo que há necessidade de reforço do trabalho de organização e acompanhamento dos
processos de autoavaliação, de visita pela Comissão de Avaliação Externa (CAE) e
acompanhamento processual da evolução de cada CE avaliado. Também se aposta na
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adequação da oferta dos CTeSP de acordo com as orientações da DGES, tendo sido aprovados
os 6 novos cursos para funcionar em 2020/2021. Dada a existência de um número ainda
considerado reduzido de licenciaturas (22) no IPG, considera-se necessário propor novos CE em
2021. A avaliação da A3ES dos ACEF 17-18 permitiram em 2020 a decisão final de acreditação
por 6 anos (Engenharia Topográfica, Turismo e Lazer, Gestão Hoteleira; Restauração e Catering;
Marketing; Comunicação e Relações Públicas). Em 2021 aguarda-se a avaliação da A3ES e a
eventual visita de CAE para análise dos ACEF 18-19 (1º ciclo - Gestão, Gestão de Recursos
Humanos; 2º ciclo - Gestão), bem como dos ACEF 19-20 (licenciaturas em Animação
Sociocultural e em Energia e Ambiente; e mestrado em Sistemas Integrados de Gestão). No início
de 2021 elabora-se os guiões de autoavaliação dos ACEF 20-21 dos CE em Comunicação
Multimédia e em Design de Equipamento, bem como do mestrado em Educação Pré-Escolar e
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. No caso do mestrado em Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do
Ensino Básico não se irá requerer a sua reacreditação, sobretudo porque não existe procura
estudantil.

Também se promove a diversificação das formações pós-graduadas e de formações para ativos
através da colaboração entre UO e a própria UDI, numa particular aposta na Gestão de Projetos
(com a APOGEP), em Enoturismo (com a CVRBI) e em Logística (com a APAT). Esta atividade
formativa depende de parcerias com outras IES e com organismos e empresas dedicadas à
formação profissional, nomeadamente com o Núcleo Empresarial da Região da Guarda (NERGA),
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), Associação do Comércio e
Serviços do Distrito da Guarda (ACG), Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB),
Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), bem como Associações de
Desenvolvimento Local (ADL) e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Para
adequar o posicionamento do IPG às expectativas dos alunos e da região, reforçando a sua
atratividade, promove-se maior articulação com os Agrupamentos Escolares e Escolas
Profissionais da região da CIMBSE. Para este efeito consolida-se a relação do IPG com a REPBSE,
pois esta rede promove a complementaridade na concretização de objetivos comuns, sobretudo
pelo envolvimento de parceiros que melhor articulam em função das necessidades e
especificidades formativas e técnico-científicas de cada área de ensino. Esta atuação é relevante
para poder permitir aumentar o número dos alunos que têm origem na região e que valorizam
a proximidade à residência como critério de escolha da IES, designadamente por via do novo
Concurso Especial de Acesso e Ingresso dos Titulares de Cursos de Dupla Titulação do Ensino
Secundário e de Cursos Artísticos Especializados.
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O desenvolvimento integral da formação dos estudantes e a sua inserção na vida ativa, através
de atividades, por exemplo: visitas de estudo, ações de formação/sensibilização, workshops,
exposições, jornadas e conferências temáticas, entre outras de cariz técnico-científico,
desportivo, cultural e recreativo, que têm relação com os outros eixos da estratégia,
designadamente a disponibilização de cursos livres de idiomas estrangeiros, que é determinante
também para potenciar a mobilidade internacional na comunidade do IPG.

3.1.2. Investigação, Desenvolvimento e Inovação

O segundo eixo estratégico é definido ao nível da investigação, desenvolvimento e inovação,
que está relacionado com primeiro eixo estratégico que é o ensino ministrado pelas UO do IPG.
Assim, é necessário criar as condições essenciais à estrutura e organização da UDI para potenciar
o modelo de desenvolvimento institucional e, assim, melhor integrar as vertentes de ensino e
de investigação, que permitam projetar o conhecimento produzido em processos de
desenvolvimento mais sustentáveis e competitivos na região e no país, num ecossistema de
desenvolvimento e inovação para a comunidade académica, e a sociedade, em geral.

O IPG deve integrar-se na estratégia de crescimento inteligente da Região Centro (Nomenclatura
das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos - NUT II), promovendo ações concertadas com
parceiros, sobretudo com os Municípios da CIMBSE (NUT III), e entidades públicas e privadas
que atuam na região envolvente do IPG, bem como com as Agências de Desenvolvimento
Regional, as Associações Empresariais e Comerciais e, no âmbito transfronteiriço com as IES de
Castilha e Leon e da Extremadura, bem como com as outras IES nacionais. A investigação e o
desenvolvimento, bem como a promoção da inovação através da transferência de
conhecimento científico e tecnológico, constituem uma base indispensável para a ligação com
as organizações, induzindo a maiores índices de inovação e competitividade na região. A
prestação de serviços às empresas traduz-se em serviços inovadores que contribuem para a
transformação das indústrias tradicionais nas emergentes, inteligentes e criativas. O modelo de
gestão participativo por parte dos principais atores de inovação regional, tais como núcleos e
associações empresariais, câmaras municipais, associações de desenvolvimento regional,
clusters e outros centros de incubação empresarial, permite efetivar uma transferência efetiva
de inovação para os agentes económicos da região, contribuindo para a reestruturação e
constante adaptação aos desafios económicos e sociais. Um exemplo deste tipo de
contratualização pelo IPG são os Estudos Municipais para o Desenvolvimento de Sistemas de
Recolha de Borresíduos de 14 municípios da Associação de Municípios da Cova da Beira.
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O empreendedorismo é também um meio privilegiado de maior estímulo da inovação na
economia e sociedade, de processos de reestruturação dos mercados e, ainda, de novas
respostas sociais no combate ao desemprego, designadamente por via do empreendedorismo
social e da criação do próprio emprego, capacitando as pessoas para uma ação mais eficaz e
eficiente na criação de redes de negócios. Nesta ótica, a ação do IPG em colaboração direta com
as UO e a UDI pode centrar-se neste espírito empreendedor e na promoção de novas iniciativas
empresariais, sejam de docentes ou de discentes, através dos vários meios ao seu dispor,
designadamente pela participação no projeto nacional Poliempreende e da incubação de
projetos de vocação empresarial nos Policasulos, designadamente de inovação social na região
da CIMBSE, designadamente através do Projeto I3Social.

O IPG aposta no desenvolvimento de serviços inovadores, através dos seus laboratórios, e
relaciona-se mais com as empresas, designadamente através de projetos dos seus
investigadores e alunos e procura, assim, potenciar a transferência de conhecimento científico
e tecnológico, através de sinergias das suas redes de parceria com entidades regionais e
nacionais. Também deve enquadrar a sua estratégia numa política nacional e europeia de
desenvolvimento regional, adaptando-se às estratégias territoriais definidas no documento
RIS3, numa orientação de smart specialization do território.

O IPG pretende assumir maior capacidade de intervenção na investigação de modo a projetarse a nível regional, nacional e internacional. Assim, a ligação ao tecido empresarial e social da
região envolvente ao IPG deve ser feito através de parcerias fortes, com o intuito de melhorar a
competitividade e o relacionamento institucional e, consequentemente, projetar-se a estes
vários níveis. A responsabilidade social no IPG visará o envolvimento com a sociedade através
do desenvolvimento de projetos conjuntos com os vários parceiros regionais e nacionais.

A participação do corpo docente do IPG em eventos científicos, bem como a sua organização
interna, deverá ser promovida, quer de âmbito nacional, quer de âmbito internacional,
sobretudo em parceria com IES congéneres e diversas tipologias de associações profissionais.
Através da UDI também serão apoiados projetos científicos apresentados por docentes e a
divulgação do respetivo conhecimento científico e tecnológico produzido, bem como os
processos de registo de propriedade intelectual de empresas, instituições e patentes requeridas.
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A rede de parcerias que visam o fortalecimento do conhecimento e da identidade territorial da
Serra da Estrela: Montanha do Conhecimento, capacita este território a ter maior atratividade
turística e promover qualidade de vida aos residentes. O objeto central deste projeto é o
desenvolvimento de atividades económicas alicerçadas no conhecimento científico e
tecnológico, que suportem produtos e serviços de alto valor acrescentado capazes de ser
colocados ao serviço das suas populações e permitir a ação integrada para o desenvolvimento
da região envolvente da Serra da Estrela, na qual a Associação Geopark Estrela (AGE), associação
de direito privado, sem fins lucrativos, que tem objetivos de utilidade pública e a sua sede no
Instituto Politécnico da Guarda, já obteve em 2019 o reconhecimento como Geopark Mundial
da UNESCO.

No âmbito do programa de financiamento e transferência de conhecimento para os politécnicos
desenvolveram-se, entre outros, os seguintes projetos:
a) Trails4Health: caracterização biofísica de percursos pedestres como ferramenta de
fomento regional e promoção da saúde;
b) Lítio - A geologia como base da qualidade de vida - A sustentabilidade do Lítio na
povoação de Gonçalo;
c) DermoBio - Desenvolvimento de aplicações dermobiotecnológicas com base nos
recursos naturais da Região das Beiras e Serra da Estrela;
d) TreeM - Monitorização & Manutenção Avançada de Árvores;
e) MediElderly - Desenvolvimento de uma intervenção para melhorar o uso de
medicamentos na população idosa da região Centro de Portugal;
f)

GMove +: Programa de intervenção para promover a atividade física e a qualidade de
vida da população idosa da Guarda;

g) Projeto Link Me Up 1000 Ideias: Sistema de Apoio à cocriação de inovação, criatividade
e empreendedorismo;
h) Inovação Pedagógica: capacitação para a co-criação de inovação de docentes do ensino
superior politécnico e profissional.

3.1.3. Internacionalização

A internacionalização é o terceiro eixo estratégico essencial para o IPG, dada a conjuntura da
região envolvente, designadamente em termos demográficos e socioeconómicos, pois a
ampliação e a diversidade do mercado de estudantes estrangeiros é um dos objetivos
estratégicos. As mobilidades in e out, em termos de mercados estudantis ERASMUS, devem
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continuar a ser reforçadas, sobretudo em áreas de educação e formação que possuam mercados
de emprego mais globais, pois este é também um pilar do processo de acreditação de CE pela
A3ES. Ainda, acresce a promoção das mobilidades de docentes e de não docentes, que permitem
a valorização e atualização profissionais numa ótica de cariz internacional, pela apreensão de
boas práticas de outras IES e de partilha de saberes e experiências, sempre enriquecedoras.

O concurso de estudantes internacionais é outra oportunidade (ampliado a 30% de vagas de
cada CE) a explorar melhor em diversos mercados de recrutamento de alunos estrangeiros, quer
em Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), quer nos países de residência de importantes
comunidades portuguesas. Nestes casos é oportuno consolidar e alargar as parcerias
institucionais com os representantes destas comunidades, sobretudo as do Brasil e dos países
africanos PALOP, potenciando a atratividade da oferta formativa do IPG, que é reforçada pelo
trabalho colaborativo entre Institutos Politécnicos para apoio à implementação da estratégia e
ações de internacionalização conjuntas. De facto, o reforço da internacionalização do IPG,
particularmente ao nível da mobilidade da sua comunidade, é fundamental para a validação da
sua oferta formativa, da sua investigação e do desenvolvimento de projetos estruturantes para
a qualificação da região.

Neste âmbito, as principais linhas de atuação a desenvolver para melhorar o serviço a nível de
internacionalização devem permitir:
a) participar em redes temáticas de intercâmbio no âmbito do ensino, investigação e
empreendedorismo, nas áreas de educação e formação fundamentais dos cursos do IPG;
b) reforçar as mobilidades de docentes, estudantes e não docentes no âmbito de programas
europeus e internacionais, reforçando o programa de apoio financeiro;
c) oferecer formação em línguas estrangeiras para a comunidade do IPG, promovendo a
crescente implementação do ensino de UC em Inglês em vários CE, tendo presente a
procura de estudantes de outras geografias, em particular da Índia;
d) promover formações de curta duração de Português para estrangeiros, em particular para
estudantes oriundos dos PALOP;
e) melhorar condições de acolhimento e de integração de estudantes estrangeiros;
f)

reforçar as relações nas várias áreas formativas, na prestação de serviços e no
desenvolvimento de estudos e projetos com os países lusófonos;

g) promover eventos para gerar atitudes mais favoráveis à mobilidade e à internacionalização
no corpo docente e não docente;
h) dinamizar o processo de tradução e adaptação do portal do IPG para Língua Inglesa.
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O IPG possui financiamento em vários projetos enquadrados na sua estratégia de
internacionalização e cooperação, designadamente o ERASMUS+ de Mobilidades Individuais
para Pessoal Docente, Não Docente e Estudantes, representado pelo Consórcio
ERASMUSCentro. Estes projetos permitem consolidar a internacionalização do IPG e o trabalho
em rede com outras IES e outros parceiros, promovendo melhores indicadores de mobilidade.

3.1.4. Comunicação e Comunidade

O quarto eixo estratégico é a Comunicação e Comunidade, no qual se inserem atividades muito
diversas realizadas nas UO e nas UF do IPG. Assim, indicamos que, no âmbito da informação e
comunicação institucional, interessa planificar e realizar as ações de produção e difusão de
informação, os seus suportes físicos, em brochuras e flyers, as campanhas de comunicação e
publicidade, as edições audiovisuais e guias/catálogos editados, newsletters, notícias divulgadas
e outdoors expostos, bem como promover a IES nas diversas redes sociais, sobretudo por serem
meios muito usados pelos estudantes e pelos candidatos ao ensino superior.

No contexto dos eventos e de outras iniciativas diversas de interesse para a comunidade
académica do IPG, bem como para a comunidade envolvente, interessa conhecer a natureza e
o alcance dos eventos técnico-científicos a realizar em 2021 e, ainda, aqueles que incluem
atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e de
formação avançada nas ACF dos CE, que representem um contributo real para o
desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e
artística da IES. Neste âmbito é ajustado o procedimento de Comunicação e Informação do IPG
com vista a responder ao plano de comunicação e rebranding.

O esforço de integração em projetos e parcerias regionais, nacionais e internacionais, com o
intuito de promover as atividades científicas, tecnológicas e artísticas será também fundamental
para a interação da comunidade do IPG numa abrangência mais alargada. De facto, em 2020,
houve necessidade de realizar muitas atividades a distância, utilizando as plataformas
disponíveis e, assim, viabilizando webinares e outras sessões online, em que muitas delas se
revelaram eficientes e proveitosas, pelo que em 2021 poderemos ainda continuar a aprofundar
estas soluções, designadamente podendo realizar algumas ações virtuais com turmas finalistas
do ensino secundário e/ou profissional, de modo a garantir segurança aos participantes e, ao
mesmo tempo, permitir conhecer a oferta formativa do IPG.
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3.1.5. Organização e Desenvolvimento Interno

O quinto eixo estratégico é definido com base no modelo organizacional do IPG com o intuito
de melhorar a articulação das UO e das UF, de modo a fomentar a inclusão, bem como para
estimular uma gestão integrada de recursos, considerando sempre o reconhecimento e o
respeito pela competência dos diferentes órgãos da IES, de modo a proporcionar um
desempenho mais eficiente e partilhado entre UO. Neste âmbito, o Conselho de Gestão
conduzirá a gestão da IES, com as competências atribuídas pela Lei e pelos Estatutos, em
particular no que respeita à vertente financeira e de recursos humanos, com o maior rigor
possível e tendo em vista a maximização dos meios disponíveis, sobretudo tendo presente uma
conjuntura problemática resultante de aumento do défice em 2020 e da dívida pública, ações
que foram essenciais para mitigar os efeitos da pandemia COVID-19, da qual resulta uma crise
económica e social de considerável dimensão.

A implementação do sistema de controlo interno, através da organização e formação adequada
dos recursos humanos e do desenvolvimento de ferramentas informáticas, torna-se essencial
neste eixo para aferir o nível de cumprimento das tarefas por todos os membros da comunidade.
Paralelamente, é relevante desenvolver ações de formação de docentes, assim como dos
mecanismos da sua progressão, a contratação de especialistas ou individualidades de
reconhecido mérito profissional como docentes convidados, a tempo parcial ou integral, para
além de constituírem um fator diferenciador do enriquecimento de competências, constitui um
instrumento de valorização essencial para o IPG. Neste contexto releva-se importante o projeto
designado de Inovação Pedagógica, que será desenvolvido em 3 anos a partir de 2021.

A nível dos SAS pretende-se melhorar a sua eficiência e sustentabilidade, apesar de uma
diminuição muito considerável de receitas em 2020. O modelo de gestão dos serviços de
cantina, incluindo dos seus recursos humanos, visa sempre a satisfação dos utentes, que será
garantida pela qualidade dos serviços, da confeção das refeições e, naturalmente, dos menus. A
nível da exploração dos bares mantém-se o modelo de concessão a terceiros, complementada
pela venda de bens alimentares em sistema de vending. As residências são extremamente
relevantes para a estabilidade dos estudantes no seu processo de alojamento oferecendo
excelentes condições de conforto, segurança e qualidade. Porém, a sua gestão, em tempos de
pandemia, gerou dificuldades acrescidas, sempre que havia a deteção de estudantes com teste
positivo à COVID-19, o que obrigava ao seu isolamento e à testagem dos contatos mais
próximos, daqueles que também partilhassem espaços nas residências de estudantes.
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O desenvolvimento interno do IPG depende de diversas medidas a nível transversal,
designadamente:
a) Plano de formação do IPG 2021, que inclui a formação profissional dos funcionários não
docentes e docentes, na ótica de desenvolvimento de carreira, e abertura de concursos de
acordo com a disponibilidade orçamental e as necessidades de gestão de serviços.
Reposicionar os funcionários nas carreiras por via de mobilidade e adequar o número de
colaboradores às necessidades das UO e UF;
b) propor a abertura de concursos para o pessoal docente para admissão e promoção (plano
do CAQ), tendo presente o equilíbrio entre as diferentes categorias, áreas de educação e
formação, sobretudo as consideradas ACF para os CE em funcionamento no IPG, de forma
a alcançar os rácios previstos na lei para efeitos de acreditação, em particular do corpo
docente especializado;
c) validar o processo de avaliação do pessoal docente como instrumento de reconhecimento
do desempenho e do mérito, nomeadamente aplicando o sistema de avaliação do
desempenho do pessoal docente, bem como a formação contínua, quer ministrada por
entidades externas (Microsoft, INA, através do CCISP) quer de formadores internos
(plataformas e ferramentas tecnológicas do IPG e de ensino à distância e por
videoconferência;
d) incentivar a produção científica de qualidade, os projetos de transferência de
conhecimento e a prestação de serviços para a sociedade;
e) promover a melhoria da acessibilidade às instalações e aos equipamentos do IPG;
f)

Promover a melhoria contínua das condições oferecidas pelos SAS;

g) obter novas fontes de financiamento e utilizar racionalmente os recursos existentes;
h) apoiar o trabalho do Provedor do Estudante;
i)

desenvolver a gestão integrada dos recursos da Biblioteca e das suas extensões e, ainda,
melhorar o acervo bibliográfico através das propostas dos docentes;

j)

desenvolver os serviços do Centro de Informática através da necessária adequação às
necessidades da comunidade académica do Instituto, de acordo com auditoria a nível de
segurança informática à infraestruturas e sistemas existentes, com vista à implementação
de medidas para aumento da cibersegurança no IPG;

k) desenvolver continuamente a plataforma do SIGARRA;
l)

melhorar o sistema de comunicação interna, promovendo a organização dos canais de
informação entre órgãos e serviços;

m) Estabelecer parcerias com agentes comerciais e outros, com o objetivo de criar condições
mais favoráveis à aquisição de produtos e serviços para a comunidade do IPG.
23

Plano de Atividades do IPG - 2021

As infraestruturas e os equipamentos das UO serão potenciados para aumentar a capacidade
das atividades de ensino, de investigação e de extensão, para intervir na melhoria das áreas
envolventes para fomentar atividades diversas, designadamente culturais, desportivas e
recreativas. Na política de sustentabilidade da IES inclui-se o objetivo da maior eficiência
energética, que pretende uma redução substancial de energia.
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3.2.

Recursos
3.2.1. Recursos Humanos

Os recursos humanos existentes no IPG, em 31 de dezembro de 2020, mantêm-se nos 401
colaboradores, repartidos por 158 não docentes (cfr. tabela 2) e 243 docentes (cfr. tabela 3).
Para o ano 2021 prevê-se a necessária substituição das pessoas que saíram em mobilidade ou
por aposentação, sobretudo para responder às necessidades de equilíbrio entre serviços. A
reorganização de serviços pretende a otimização dos recursos disponíveis no IPG e SAS e,
consequentemente, a melhoria do clima organizacional global, sendo possível mesmo com a
pretendida manutenção de efetivos.

Efetivos considerados a

Efetivos previstos para

31/12/2020

ano 2021

Cargo/carreira/categoria
SAS

IPG

Presidente

0

1

Vice-presidente

0

Administrador

SAS

IPG

SAS+IPG

1

0

1

1

2

2

0

2

2

0

1

1

0

1

1

Diretor de serviços

1

3

4

1

3

4

Chefe de divisão

0

0

0

0

0

0

Técnico superior área jurídica

0

1

1

0

1

1

Técnico superior área de BAD

0

1

1

0

1

1

Técnico superior

5

29

34

5

29

34

Especialista de informática

0

7

7

0

7

7

Técnico de informática

0

2

2

0

2

2

Coordenador técnico

0

0

0

0

0

0

Assistente técnico

2

37

39

2

37

39

Encarregado de pessoal auxiliar

2

1

3

2

1

3

Assistente operacional

32

31

63

32

31

63

42

116

158

42

116

158

Total

SAS+IPG

Tabela 2: Recursos humanos de colaboradores não docentes

A estabilidade do corpo docente pretende responder aos requisitos das avaliações dos CE pela
A3ES e será alcançado através de um acréscimo de professores adjuntos, dado que concluem o
doutoramento, bem como por novas contratações necessárias para novas áreas formativas,
sobretudo de docentes com título de especialista em áreas técnicas dos CE. O número de
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professores coordenadores também deve aumentar para transpor as carências de coordenação
das 24 ACF dos CE do IPG. A alteração da composição noutras categorias, em 2021, é
condicionada pela conclusão de doutoramento e pela obtenção do título de especialista por
provas públicas (cfr. tabela 3). A nível dos docentes verifica-se a oportunidade de investir ainda
mais na estabilidade contratual a tempo integral de docentes qualificados com doutoramento
ou com título de especialista por provas públicas.

Em 2019, o Governo aprovou em sede de Lei de Execução Orçamental um artigo que permitiu
abrir 2 concursos para os lugares de Professor Coordenador, providos apenas por concurso
interno, ao qual apenas se poderiam candidatar docentes com contrato por tempo
indeterminado com pelo menos 10 anos na mesma categoria.

Previsão

Efetivos considerados a 31/12/2020

Categoria

ESECD
Prof. Coordenador Principal
Prof. Coordenador

ESTG

ESS

ESTH

2021

IPG

IPG

1
3

0
13

0
3

0
1

1
20

1
21

31

68

19

8

126

130

Prof. Adjunto Equiparado

0

0

0

0

0

0

Prof. Adjunto Convidado

7

5

25

2

39

40

Assistente

3

2

1

0

6

6

Assistente Equiparado

2

3

0

0

5

5

Assistente Convidado

12

13

15

6

46

34

Total docentes

59

104

63

17

243

237

Total docentes em %

24,28

42,80

25,93

7,00

100

Total docentes ETI

50,01

94,14

41,42

13,13

198,70

Total docentes ETI em %

25,17

47,38

20,85

6,61

100

Prof. Adjunto

Tabela 3: Recursos humanos de colaboradores docentes

3.2.2. Recursos Financeiros

No ano 2021 poderá ser necessário um acréscimo de recursos financeiros (cfr. tabela 4), dada a
redução previsível de receitas, tendo por base a situação ocorrida em 2020, também decorrente
do aumento do salário mínimo do setor público e do valor do subsídio de refeição, bem como
pela inclusão de alguns docentes na Carreira Docente por via do Decreto-Lei nº 45/2016 e, ainda,
pelos necessários reposicionamentos nas carreiras, o que implicará maiores exigências para o
cumprimento do conjunto de despesas.
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A aprovação do Orçamento de Estado (OE) para 2021 é determinante para considerar a parcela
da dotação do orçamento para o ensino superior, que terá de ser reforçado, dadas as crescentes
despesas e ao aumento considerável de estudantes ingressados no ano letivo 2020-21. Para
além do imprescindível rigor dos valores, importa ter presente o seguinte:
a)

A dotação do OE, como vem sendo recorrente é insuficiente para garantir as despesas
com pessoal, sendo por consequência necessário recorrer a receitas próprias,
maioritariamente, representadas pelas propinas pagas pelos estudantes;

b)

Por via da transição automática de categoria decorrente da aplicação do período
transitório aplicável aos docentes, prevê-se um aumento das despesas e dos encargos
com pessoal, exclusivamente, motivado por este regime;

c)

O aumento do salário mínimo e do subsídio de refeição obriga a um aumento das
despesas com pessoal;

d)

Dada a rigidez da despesa serão promovidos esforços de adequação da composição do
corpo docente e da diversificação das fontes de financiamento, por via da prestação de
serviços, desenvolvimento de projetos e respetiva candidatura a fundos nacionais e
europeus.

Quanto aos SAS, cujo orçamento tem sido insuficiente para cumprir a sua missão, será
necessário um reforço ainda maior através de transferência interna de verbas do IPG,
procurando-se, em simultâneo, agilizar a sua gestão no sentido de incrementar receitas num
contexto difícil devido à situação pandémica atual.
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ORÇAMENTO DE ESTADO (OE)
RECEITAS

IPG

SAS

IPG+SAS

DESPESAS

Transferências Correntes-OE

12 206 334,00 €

477 360,00 €

12 683 694,00 €

Despesas Correntes

Transferências Capital-OE

- €

- €

- €

Despesas com Pessoal

Subtotal OE

12 206 334,00 €

477 360,00 €

12 683 694,00 €

Subtotal OE

IPG

SAS

- €

IPG+SAS

- €

- €

12 206 334,00 €

477 360,00 €

12 683 694,00 €

12 206 334,00 €

477 360,00 €

12 683 694,00 €

ORÇAMENTO DE RECEITAS PRÓPRIAS (RP)
RECEITAS

IPG

Propinas
Taxas e Multas diversas
Venda de Bens e Serviços
Receitas Projetos Comunitários
Fundação Ciência e Tecnologia
(FCT)
Outras Transferências e Receitas
Défice Orçamento Previsto
Subtotal RP

Total (OE + RP)

SAS

IPG+SAS

2 380 589,00 €

- €

2 380 589,00 €

150 150,00 €

- €

150 150,00 €

342 500,00 €

639 000,00 €

981 500,00 €

2 954 647,00 €

- €

2 954 647,00 €

- €

- €

- €

155 783,00 €

70 000,00 €

225 783,00 €

100 000,00 €

30 000,00 €

130 000,00 €

5 983 669,00 €

709 000,00 €

6 692 669,00 €

18 290 003,00 €

1 216 360,00 €

19 506 363,00 €

DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas com Pessoal
Aquisição de bens/serviços
Transferências Correntes
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital

Subtotal RP

Total (OE + RP)

IPG

SAS
- €

IPG+SAS
- €

- €

1 681 111,00 €

143 482,00 €

1 824 593,00 €

1 632 199,00 €

507 368,00 €

2 139 567,00 €

232 927,00 €

50 000,00 €

282 927,00 €

80 000,00 €

1 000,00 €

81 000,00 €

2 457 432,00 €

37 150,00 €

2 494 582,00 €

6 083 669,00 €

739 000,00 €

6 822 669,00 €

18 290 003,00 €

1 216 360,00 €

19 506 363,00 €

Tabela 4: Recursos Financeiros para 2021
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IV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de plano de atividades para o ano 2021 estabelece um conjunto de ações nos cinco
eixos estratégicos, que visam a valorização e o desenvolvimento do IPG. A integração e
reorganização pode permite articular melhor as diferentes atuações entre UO e UF e, assim,
potenciar sinergias na organização interna, assente numa politica de qualidade, eficácia,
eficiência e economia de recursos. Assim, a execução deste plano, a nível interno, supõe a
adequação resultante da regulamentação e legislação em vigor, as orientações no âmbito do
regime de carreiras e de remunerações dos trabalhadores de funções públicas, as alterações no
estatuto da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico, as recomendações e
regulamentações da Tutela e pelas normas constantes na lei do OE e sua execução orçamental.

A política e orientações da DGES e da A3ES merecem particular atenção da gestão do IPG, dada
a importância dos processos de avaliação e acreditação de CE, que exigem o desenvolvimento
de procedimentos relativos à sua adequação às exigências legais e orientações emanadas
superiormente. No âmbito das orientações gerais do IPG, com o propósito de promover a
reorganização e a eficiência e eficácia da oferta formativa, também de acordo com os adequados
níveis de qualificação e de especialização do corpo docente, desenvolve-se a necessária
abordagem às ACF dos CE a nível de 1º e 2º ciclos do ensino superior.

Neste âmbito, a IES articula diversas ações prioritárias com as UO no sentido de: identificar as
fileiras de ofertas formativas integradas, que contemplem os CE de especialização tecnológica,
de 1º ciclo e de 2º ciclo; adequar as ofertas formativas do 1º e 2º ciclos de acordo com
necessidades de reestruturação curricular, designadamente as decorrentes de indicações de
CAE da A3ES; diversificar a formação pós-graduada e de especialização de cada UO de acordo
com necessidades identificadas no mercado de trabalho por áreas setoriais; e propor novos CE
de licenciatura e de mestrado, sobretudo de acordo com as fileiras identificadas por áreas de
educação e formação a nível da CNAEF.

A imagem e comunicação do IPG, bem como da sua oferta formativa, das atividades de
investigação, desenvolvimento, inovação e de prestação de serviços, pressupõem uma atitude
mais ativa e colaborativa na comunidade interna e com agentes da envolvente externa. Assim,
a estratégia de promoção institucional será reforçada pela comunicação eficaz suportada pela
imagem de uma IES sustentável e competitiva ao serviço da região.
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Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
semestres, trimestres, semanas, horas,
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo à Casa da Sagrada Família

Visita de Estudo ao ATL, Casa da Sagrada Família
(2.º ano ACJ)

Urbana Cordeiro

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

1,5

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo à CERCIG

Visita de Estudo à CERCIG (2.º ano de DESP)

Urbana Cordeiro

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

1,5

N.º de ações concretizadas

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Aula aberta

Aulas Abertas A (re)decoberta do vínculo com a
Natureza em pequenos gestos transformadores
(TeSP ACJ - 2.º ano);
O Desporto como Terapia e veiculador de Valores
Urbana Cordeiro
fundamentais, facilitando o Verdadeiro Encontro com
o Outro... (2.º ano DESP);
A Filosofia para crianças como promotora e
facilitadora do aprender a pensar (1.º ano EB).

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo ao Centro Histórico da
Guarda.

Visita de estudo ao Centro Histórico da Guarda. (1.º
ano EB)

Urbana Cordeiro

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

1,5

Ensino

Eventos e Iniciativas

Teatro

5 Fábulas para não adormecer - TMG (2.º ano do
TeSP de ACJ)

Florbela Rodrigues

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Exposição na BMEL

Visita à Exposição - Abrigo - desenhos de escritor, de
Florbela Rodrigues
Valter Hugo Mãe (BMEL) (2.º ano do TeSP de ACJ)

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

A música no ensino aprendizagem

Ensaios abertos - TMG (2.º ano do TeSP de ACJ)

Florbela Rodrigues

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

2

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

IV Jornadas de Educação

Participação nas IV Jornadas de Educação "Educar
para o Futuro"

UTC de Educação

N.º de sessões/cursos/workshops
criados/promovidos

50

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo

Aproximação a outras realidades educativas (Escola
da Ponte…). (EB + Mestrado + ACJ).

Florbela Rodrigues, Elisabete Brito e Filomena
Velho

N.º de participantes inscritos

30

Visita de estudo à Sé Catedral da Guarda

Visita de estudo, no âmbito da UC de Didática do
Português na Educação Pré-Escolar e no 1.º CEB
(1.º ano do Mestrado em Educação Pré‑Escolar e
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico), a realizar,
José Filipe Nunes Pereira Saraiva
provavelmente, no dia 11-05-2021, com o objetivo de
preparar, executar e analisar uma visita de estudo,
abordando as potencialidades para a aprendizagem
do Português (leitura e escrita…).

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Ensino e Aprendizagem

Visita ao centro histórico da Guarda.

Visita de estudo, no âmbito da UC de Seminário
Interdisciplinar-Fundamentos de Relatório
(2º ano do Mestrado em Educação Pré‑Escolar e
Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico), a realizar,
José Filipe Nunes Pereira Saraiva
provavelmente, no dia 12-05-2021, com o objetivo de
preparar, executar e analisar uma visita de estudo,
abordando as potencialidades para a aprendizagem
do Português (leitura e escrita…).

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo ao Teatro Municipal da
Guarda (TMG)

Esta será uma visita guiada prestada pelo serviço
educativo do TMG. Devidamente enquadrada na UC
Expressão e Educação Dramática, pretende-se que
os alunos conheçam os vários espaços do Teatro, a
sua arquitetura, as suas histórias e a oferta cultural.
(EB + Mestrado)

Filipa Teixeira

N.º de ações concretizadas

1

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo ao Museu Nacional do
Teatro; Museu da Marioneta; Teatro da
Trindade ou Teatro Nacional Dona Maria (a
considerar).

No Museu Nacional do Teatro pretende-se que o
aluno mergulhe nas várias épocas do Teatro e tenha
a possibilidade de conhecer os atores, os figurinos,
maquetas, textos, entre outros elementos. No museu
da Marioneta pretende-se que o aluno, através de
Filipa Teixeira
uma visita guiada, conheça os diferentes tipos de
marionetas, oriundas das diferentes partes do mundo
e ilustrativas das mais variadas formas de
manipulação. (EB + Mestrado + ACJ)

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Ensino

Ensino

Ensino

Ensino e Aprendizagem

3

Selecionar AINDA A DECORRER
tratando-se de atividade ainda em curso
(não preencher a célula Resultado ).
Selecionar NÃO tratando-se de atividade
não realizada (não preencher a célula
Resultado ).

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.
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Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
semestres, trimestres, semanas, horas,
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo à Biblioteca

Visita de Estudo à Biblioteca - Exposição; 2.º ano de
Mestrado Pré-primeiro CEB

Urbana Cordeiro

N.º de atividades/ações realizadas

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Oficina de trabalho

Visar o aprofundamento e consolidação dos
conhecimentos adquiridos em sala de aula. TeSP de
Gerontologia

Eduarda Roque

N.º de atividades/ações realizadas

1

Rosário Santana

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Rosa Branca Figueiredo

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops
realizados

4

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Rita Chaves

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Visita de estudo ao Museu da Música para contacto
e aprofundamento dos conteúdos veiculados na UC
de Atelier de Expressão Musical e Animação
Musical. (Cursos de ASC + EB + Mestrado Pré 1.º
CEB + Tesp ACJ + Tesp GER)
Celebrar a diversidade de línguas na Europa e
procurar atingir a compreensão intercultural através
de, por exemplo, aulas de sensibilização para
diferentes línguas estrangeiras, exibições de filmes,
oficinas de danças tradicionais, exposições de
trabalhos de alunos, programas de rádio especiais,
palestras.

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo

Ensino

Eventos e Iniciativas

Comemoração do dia Europeu das Línguas

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Workshop intitulado "CV and Cover Letter
writing for Hotel Management students".

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Atividade a realizar com alunos do 2.º ano de
Workshop intitulado "CV and Cover Letter
Restauração e Catering da ESTH com o intuito de
writing for Restaurant and Catering students".
promover a internacionalização destes alun

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Workshop intitulado "CV and Cover Letter
writing for Tourism students".

Atividade a realizar com alunos do 2.º ano de
Turismo e Lazer da ESTH com o intuito de promover
a internacionalização destes alunos

Rita Chaves

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de Estudo

Visita de estudo a uma cidade espanhola

Florbela Rodrigues, Paula Neves e outros
docentes

Grau de satisfação dos participantes na
visita de estudo (escala de 1 a 5)

5

Ensino

Ensino e Aprendizagem

"Os Reis Mais Risonhos"

Gravação de mensagens de ASC a ser enviada no
dia dos Reis para diferentes IPSS

Florbela Rodrigues e Paula Neves

N.º de iniciativas de animação e
promoção

1

Ensino

Eventos e Iniciativas

Comemoração do nascimento de Sophia de
Mello Breyner Andresen

Convite de um especialista para
apresentação/divulgação da obra de Sophia

Mário Meleiro

N.º de atividades/ações realizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo.

Visita à Sé catedral da Guarda com os alunos de
História da Arte.

Luísa Campos

N.º de participantes inscritos

20

Ensino

Eventos e Iniciativas

Comemoração do Dia Internacional do Livro
Infantil

Convite a um(a) especialista em literatura infantil
e/ou escritor/ilustrador para apresentação de uma
palestra/conversa/debate acerca do livro infantil.

Ana Margarida Fonseca

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Antologia de contos

Ana Margarida Fonseca

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Eventos e Iniciativas

Palestra sobre dislexia

Ana Margarida Fonseca

N.º de ações concretizadas

1

N.º de eventos realizados

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Conferência sobre o Impacto e a Importância
da Língua Espanhola

Atividade a realizar com alunos do 2.º ano de Gestão
Hoteleira da ESTH com o intuito de promover a
Rita Chaves
internacionalização destes alunos

Antologia de contos escritos por alunos do curso de
Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1º CEB, no
âmbito da UC de Português para a Educação PréEscolar e 1º CEB
Palestra sobre dislexia da responsabilidade de uma
professora do ensino especial e formadora,
destinada prioritariamente a alunos dos cursos de
Educação Básica e Mestrado em Educação PréEscolar e 1º CEB.

A conferência irá incidir sobre temas em relação ao
valor da língua, relevância geopolítica, impacto
internacional, nas agências de cooperação
internacional e nas organizações da sociedade civil.
Serão ainda objeto de análise a modalidades de uso,
a sua relevância na sociedade digital e no processo Isa Severino
de inovação, bem como no âmbito educativo e
científico. Destacar-se -á o valor em relação à
economia, a sua importância e contribuição para as
indústrias culturais e para a economia criativa.
(conferência via zoom)

Selecionar AINDA A DECORRER
tratando-se de atividade ainda em curso
(não preencher a célula Resultado ).
Selecionar NÃO tratando-se de atividade
não realizada (não preencher a célula
Resultado ).

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
semestres, trimestres, semanas, horas,
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Eventos e Iniciativas

Concurso de Escrita Criativa

Esta atividade terá como objetivo desencadear a
produção de enunciados escritos (em prosa ou em
verso).

Isa Severino e Ana Fonseca

N.º de atividades académicas realizadas

1

Ensino

Eventos e iniciativas

Multimeeting

Evento anual do curso de LCM com vários
workshops sobre as temáticas do curso

Diretor de curso de LCM e Núcleo de alunos

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visitas de estudo

Promover o contacto dos alunos com o mercado de
trabalho

Docentes da UTC-CSC

N.º de ações concretizadas

6

Ensino

Eventos e iniciativas

Connected Future

Mostra interativa de projetos dos alunos nas diversas
áreas dos cursos de Comunicação: áudio, vídeo,
Coordenador da UTC-CSC
fotografia, animação, infografia

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Eventos e iniciativas

Exposições

Exposições nas diversas áreas dos cursos de
Comunicação

Docentes da UTC-CSC

N.º de ações concretizadas

4

Ensino

Informação e Comunicação

Ação de esclarecimento - Estágios

Ação de esclarecimento sobre os estágios
curriculares com os diversos intervenientes no
processo de estágio: GESP, Alunos e Diretores de
curso

Diretores de curso de LCM, LCRP, TeSP em
Comunicação Digital e GESP

N.º de ações concretizadas

6

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Produção de conteúdos

Produção de conteúdos no Laboratório de Rádio e
de Vídeo no âmbito de unidades curriculares e
atividades escolares diversas

Handerson Engrácio e Carlos Canelas

N.º de atividades académicas realizadas

10

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Práticas laboratóriais no âmbito dos cursos
de CTESP em Treino Desportivo, de
licenciaturas em Desporto e em Desporto,
Condição Física e Saúde e de mestrado em
Ciências do Desporto.

Recurso ao LABMOV para implementação de
práticas laboratoriais subjacentes às várias UC dos
cursos na área do Desporto e afins

UTC - DE; LABMOV (docentes da área do
Desporto e afins)

N.º de ações concretizadas

30

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Implementação da Natação no 1.º Ciclo do
Ensino Básico

Ação de formação objetivando consciencializar da
natação como necessidade e componente educativa
no 1.ºCEB.

Mário Costa, FPN, APTN e REDESPP

N.º de participantes inscritos

30

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Formação em hipopressivos

Ação de formação, com componente prática, sobre
os beneficios, estratégias de ensino em aulas de
grupo.

UTC DE: Bernardete Jorge, Natalina Casanova e
Carolina Vila‑Chã

N.º de participantes inscritos

50

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Formação sobre nutrição saudável

Ação de formação, com componente prática, sobre
os benefícios da alimentação saudável e confeção
de refeições saudáveis para o dia-a-dia.

UTC DE: Bernardete Jorge, Natalina Casanova e
Carolina Vila‑Chã

N.º de participantes inscritos

30

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Formação em Animal Flow

Ação de formação, com componente prática, sobre
mobilidade funcional.

UTC DE: Carolina Vila‑Chã, Bernardete Jorge,
Natalina Casanova e Nuno Serra

N.º de participantes inscritos

30

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Seminário sobre Cancro e exercício físico

Seminário com três palestrantes em que serão
debatidas as perspetivas dos clínicos, dos
profissionais de exercício físico e dos pacientes.

UTC DE: Carolina Vila‑Chã e Nuno Serra

N.º de participantes inscritos

30

N.º de participantes inscritos

120

Grau de satisfação dos participantes
(escala de 1 a 5)

>4

Simpósio dedicado à discussão da importância da
atividade física para a saúde da população. Serão
convidados investigadores de relevo internacional da UTC DE: Carolina Vila‑Chã, Bernardete Jorge,
área em questão. Pretende-se este evento assinalar Natalina Casanova e Nuno Serra
o arranque da nova licenciatura em Desporto,
Condição Física e Saúde.
Visita de estudos a centros de fitness, com o objetivo
de proporcionar aos estudantes de mestrado em
Ciências do Desporto uma visão alargada sobre
UTC DE: Carolina Vila‑Chã e Nuno Serra
diferentes modelos de negócio associados à
indústria do Fitness.

Ensino

Eventos e Iniciativas

Simpósio sobre Desporto, Condição Fìsica e
Saúde

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visita de estudo

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Esqui na Serra da Estrela

Ação de formação destinada a alunos do IPG

Jorge dos Santos Casanova e Bernardete
Lourenço Jorge

N.º de ações concretizadas

3

Ensino

Informação e Comunicação

Percursos Pedestres e Via Ferrata

Ações de Animação e Lazer

Jorge dos Santos Casanova

N.º de ações concretizadas

3

Selecionar AINDA A DECORRER
tratando-se de atividade ainda em curso
(não preencher a célula Resultado ).
Selecionar NÃO tratando-se de atividade
não realizada (não preencher a célula
Resultado ).

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
semestres, trimestres, semanas, horas,
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Ciclo de Seminários no Âmbito do Treino
Desportivo

Três Seminários, perspectivando-se a sua realização
Teresa Fonseca, Faber Martins e GFCD
nos meses de março, abril e maio

N.º de participantes inscritos

60

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Seminário de Andebol

Seminário, com conferencistas da FPA e AAV.
Abordagem e reflexão sobre o Andebol

Teresa Fonseca, FPA, AAG, GFCD e REDESPP

N.º de participantes inscritos

90

Ensino

Eventos e Iniciativas

Espetáculo no TMG

Assistir a um espetáculo no TMG

Florbela Rodrigues e Paula Neves

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

2

Ensino

Ensino e Aprendizagem

N.º de ações concretizadas

3

Ensino

Transversal

N.º de ações de produção e difusão de
informação

15

Ensino

Ensino e Aprendizagem

N.º de visitas de estudo realizadas

1

Internacionalização

Internacionalização

Incentivo das atividades de mobilidade
nacional e internacional de estudantes ,
docentes e não docentes do IPG

Promoção de sessões de esclarecimento e
divulgação dos programas de mobilidade junto dos
estudantes, docentes e não docentes do IPG

GMC, Coordenadores Académicos para a
internacionalização, Diretores de curso

Nº de sessões de
informação/esclarecimento realizadas

2

Internacionalização

Internacionalização

Incremento do nº de estudantes Incoming a
Visitas a Instituições estrangeiras, participação em
realizar o seu período de mobilidade (estudos semanas internacionais e feiras de educação
e estágios) no IPG
internacionais

GMC, Coordenadores Académicos para a
internacionalização

N.º de estudantes em movilidade
incoming no IPG

45

GMC, Coordenadores Académicos para a
internacionalização

N.º de estudantes do IPG em
programas internacionais

24

Estimular no aluno a capacidade de reflexão crítica
sobre espetáculos teatrais.Visar o aprofundamento e
Visualização de espetáculos teatrais no TMG. consolidação dos conhecimentos adquiridos em sala Filipa Teixeira
de aula. Criar uma maior aproximação entre a Escola
e a Comunidade envolvente.
Esta iniciativa pretender desenvolver o espírito
criativo e a análise crítica de acontecimentos e
Realização de vídeo
vivências em face da realidade em que vivemos.
Rosário Santana
Pretende ainda desenvolver e aplicar competências
adquiridas na UC de Animação Musical.
Visita de estudo, no âmbito da UC de Iniciação à
Leitura e à Escrita (3º ano de Educação Básica), a
realizar, provavelmente, no dia 04-05-2021, entre as
Visita de estudo ao Centro Histórico da
14:30h e as 16:30h, com o objetivo de preparar,
José Filipe Nunes Pereira Saraiva
Guarda.
executar e analisar uma visita de estudo, abordando
as potencialidades para a aprendizagem do
Português (leitura e escrita…).

Internacionalização

Internacionalização

Incremento do nº de estudantes Outgoing
para realizar o seu período de mobilidade
fora do país(estudos e estágios)

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de instituições parceiras;
participação em eventos internacionais de cariz
educativo; visita a instituições parceiras

Internacionalização

Internacionalização

Incremento do nº de mobilidade docente
Incoming

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de instituições
parceiras;participação em eventos internacionais de
cariz educativo; visita a instituições parceiras

GMC, Coordenadores Académicos para a
internacionalização, Coordenadores de UTC,
Diretores de curso, Docentes

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

6

GMC, Docentes

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

9

Internacionalização

Internacionalização

Incremento do nº de mobilidade docente
Outgoing

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de instituições
parceiras;participação em eventos internacionais de
cariz educativo; visita a instituições parceiras

Internacionalização

Internacionalização

Incremento do nº de mobilidade não docente
Outgoing

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de instituições
parceiras;participação em eventos internacionais de
cariz educativo; visita a instituições parceiras

GMC, funcionário não docente

N.º de não docentes do IPG em
programas internacionais

1

Internacionalização

Internacionalização

Promoção de atividades de integração dos
estudantes em mobilidade no IPG

Sessão de boas Vindas e Acolhimento aos novos
estudantes em mobilidade (2/ano), eventos e visitas
culturais

GMC, Coordenadores Académicos para a
internacionalização, Diretores de curso

N.º de eventos realizados

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

33º Colóquio da Lusofonia - Belmonte

Participação com apresentação de comunicação

Mário Meleiro

N.º de comunicações apresentadas

1

Pesquisa de ferramentas, técnicas e abordagens
para aprendizagem autónoma.

María del Carmen Ribeiro, Luísa Queiroz de
Campos, Maria Paula Martins das Neves, Walter
Best, Isa Severino, Ana Fonseca e Florbela
Antunes.

N.º de ações de produção e difusão de
informação

1

Recolha de recursos de tradução português-inglês

Luísa Campos, Rosa Branca Figueiredo e Walter
Best

N.º de ações inovadoras de promoção
e valorização de recursos

4

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Investigação & Desenvolvimento

Informação e Comunicação

Coaching-oriented Online Resources for the
Autonomous Learning of LSP
2019-1-HU01-KA203-061070 - Projeto
CORALL
Projeto AMA (Agência para a Modernização
Administrativa) - eTradução| Plataforma de
recolha, tratamento e partilha de recursos
linguísticos.

Selecionar AINDA A DECORRER
tratando-se de atividade ainda em curso
(não preencher a célula Resultado ).
Selecionar NÃO tratando-se de atividade
não realizada (não preencher a célula
Resultado ).

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
semestres, trimestres, semanas, horas,
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

IV Jornadas de Educação

Comunicação sobre a integração dos alunos
chineses nas IES europeias nas IV Jornadas de
Educação "Educar para o Futuro".

Maria Paula Neves, Natália Gomes e Elisabete
Brito

N.º de planos de ação implementados

1

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto Erasmus + SIAS-China

O projeto, com a participação de cinco parceiros
europeus, tem como objetivo contribuir para
fomentar a inclusão social e o sucesso académico
de estudantes chineses no ensino superior europeu.

Natália Gomese Elisabete Brito e Maria Paula
Neves

N.º de ações de produção e difusão de
informação

3

Isa Severino e Ana Fonseca

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops
realizados

1

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

No Trilho das Palavras

Porpõe-se a realização de um congresso que
envolva docentes e investigadores nacionais e
estrangeiros cujo objetico consiste em refletir sobre
as temáticas de ensino "Língua e Literatura". O
evento decorrerá online e visa o contacto com
docentes outras instituições e/ou outros países.

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Produtividade Científica

Publicação em obras científicas

Docentes da UTC-CSC

N.º de publicações científicas

10

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Peer-Review

Avaliação por pares de artigos submetidos para
publicação nas áreas científicas da UTC-CSC

Docentes da UTC-CSC

N.º de artigos científicos
revistos/avaliados

10

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Revisão Científica

Atividades de revisão científica de manuscritps
submetidos para revistas científicas com avaliação
de pares

Mário Costa e Pedro Esteves

N.º de artigos científicos
revistos/avaliados

15

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação científica

Publicações de artigos científicos e capítulos de
livros resultantes de atividades de investigação com
diversos parceiros

Mário Costa e Pedro Esteves

N.º de publicações científicas

10

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de Investigação da aluna Carolina
Silva - Mestrado em Ciências do Desporto

Comparação da força aplicada em exercícios
básicos de hidroginástica: flexão alternada vs flexão
simultânea,

UTC - DE; LABMOV - Mário Costa

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Avaliação da das caracteristicas cinemáticas do
Projeto de Investigação do aluno Fábio
exercício de agachamento e a sua associação com a UTC - DE; LABMOV - Mário Costa
Marques - Mestrado em Ciências do Desporto
performance em protocolos de sprint.

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de Investigação do aluno António
Almeida - Mestrado em Ciências do Desporto

Avaliação da relação entre estatuto maturacional e
desempenho físico-motor de jovens futebolistas

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de Investigação do aluno Duarte
Varela - Mestrado em Ciências do Desporto

Avaliação das estratégias visuais de guarda-redes de
UTC - DE; LABMOV- Pedro Esteves e Mário
futebol com recurso a dispositivos de rastreamento
Costa
ocular

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de Investigação do aluno Tomás
Recatia - Mestrado em Ciências do Desporto

Avaliação do impacto de um programa de treino de
oclusão visual em jovens futebolistas

UTC - DE; LABMOV- Pedro Esteves

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

1

UTC - DE; LABMOV- Pedro Esteves, Mário Costa

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

1

UTC - DE; LABMOV - Pedro Esteves

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de Investigação do aluno Luís Santos
- Mestrado em Ciências do Desporto

Análise do efeito da manipulação de
constrangimentos relacionados com a tarefa de
treino sobre o comportamento visual de jovens
futebolistas

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto de Investigação no âmbito da
Portugal Football School

Avaliação do comportamento visual do videoárbitro
no âmbito do Conselho de Arbitragem da Federação
Portuguesa de Futebol

LABMOV - Pedro Esteves

N.º de ações concretizadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de investigação do aluno Miguel
Morais - Mestrado em Ciências do Desporto

Ativação muscular durante as ações concêntrica e
excêntrica de jovens e idosos fisicamente ativos.

UTC - DE; LABMOV- Carolina Vila-Chã

N.º de publicações científicas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projeto de investigação da aluna Susana
Moreira - Mestrado em Ciências do Desporto

Avaliação da força isocinética dos membros
inferiores e seu impacto na performance de testes
funcionais

UTC - DE; LABMOV - Carolina Vila-Chã

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Força isocinética e atividade muscular dos flexores
Projeto de investigação do aluno Miguel
plantares e dorsiflexores e seu impacto no equilíbrio
Marques - Mestrado em Ciências do Desporto
estático de jovens e idosos ativos

UTC - DE; LABMOV - Carolina Vila-Chã

N.º de publicações científicas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Impacto da posição dos pés na distribuição da
Projeto de investigação do aluno Diogo
ativação muscular dos vastos lateral e medial
Marques - Mestrado em Ciências do Desporto
durante o exercício de agachamento

UTC - DE; LABMOV - Carolina Vila-Chã

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

1

Selecionar AINDA A DECORRER
tratando-se de atividade ainda em curso
(não preencher a célula Resultado ).
Selecionar NÃO tratando-se de atividade
não realizada (não preencher a célula
Resultado ).

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
semestres, trimestres, semanas, horas,
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

AGEment; Grant agrement - 2018-1-ES01-KA204050994

Avaliação da usabilidade e acessibilidade de
plataformas digitais. A perceção dos idosos

UDI; LABMOV - Carolina Vila-Chã, Nuno Serra, Fátima
Gonçalves, Ana Ferreira e Diogo Chouzal

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

2

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

À Descoberta do Teatro Municipal

Visita guiada ao Teatro Municipal da Guarda (1.º e
2.º anos do TeSP de ACJ)

Florbela Rodrigues

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

2

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Exposição na BMEL

Instalação Ponto a Ponto Enche a Ciência o Espaço
na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (2.º ano
do TeSP de ACJ)

Florbela Rodrigues

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

2

Comunicação e Comunidade

Ensino e Aprendizagem

Apresentação de uma dramatização numa
instituição da Guarda, para público infantil.

Visar o aprofundamento e consolidação dos
conhecimentos adquiridos em sala de aula. Criar
uma maior aproximação entre a Escola e a
Comunidade envolvente. (EB + Mestrado + ACJ)

Filipa Teixeira

N.º de ações aprovadas

3

Dia Mundial da Diversidade Cultural para o
Diálogo e o Desenvolvimento

O Dia Mundial da Diversidade Cultural para o
Diálogo e o Desenvolvimento é uma ocasião para
promover a cultura e destacar o significado de sua
diversidade como agente de inclusão e mudança
positiva, e refletir sobre como estas contribuem para
o diálogo, a compreensão mútua e os vetores
sociais, ambientais e económicos do
desenvolvimento sustentável. Ações a desenvolver:
workshops e palestras

Rosa Branca Figueiredo

N.º de
ações/sessões/cursos/workshops
realizados

2

Fernando Carmino Marques e Rosa Branca
Figueiredo

N.º de ações concretizadas

2

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Comemoração do dia mundal da poesia, dia
21 de março.

No dia 22 de março (por dia 21 coincidir com um
domingo), durante a manhã, realização de leituras
poéticas pelos alunos, antecipadamente preparados
pelos docentes voluntários, em diversos espaços da
Instituição. Durante a tarde realização de uma
palestra sobre poesia, seguida de uma sessão de
leitura por um ou mais participantes. O dia deverá
ser completado com a fixação de cartazes relativos
ao dia que se pretende comemorar.

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Divulgação de cartazes em inglês sobre
Covid 19 em espaços comuns da ESTG.

Afixar o cartaz nas portas da ESTG com o objetivo
de ajudar a disseminar as normas de conduta para
evitar o contágio pelo Covid 19 e ajudar na
aprendizagem do vocabulário de inglês nesta área.

Luísa Queiroz de Campos, Maria Paula Martins
das Neves e Walter Best

N.º de outdoors expostos

6

Comunicação e Comunidade

Ensino e Aprendizagem

National Public-Speaking Competition da
English-Speaking Union (SEU) - Portugal

Competição de alunos oradores provenientes das
escolas secundárias de Portugal (que poderá ser
online).

Walter Best como presidente do Board of the
ESU - Portugal

N.º de participantes inscritos

50

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Produção multimédia

Definição das estratégias de comunicação,
planeamento e produção de conteúdos multimédia
para instituições sem fins lucrativos

UTC-CSC, Diretores dos cursos de LCM e LCRP

N.º de ações concretizadas

1

Comunicação e Comunidade

Outro

Prestação de Serviços

Estratégias de conteúdos multiplataforma e
produção de conteúdos

iMediaLabs

N.º de campanhas publicitárias
realizadas

6

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Visitas para grupos escolares aos
Laboratórios de Rádio e Vídeo

Visitas aos Laboratórios de Rádio e Vídeo

Handerson Engrácio e Carlos Canelas

N.º de ações concretizadas

6

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Poliempreende

Tutoria do programa Poliempreeende que objetiva o
estímulo ao empreendedorismo dos estudantes da
ESECD com vista à submissão de projetos a
concurso

Pedro Esteves

N.º de ações concretizadas

1

Comunicação e Comunidade

Formação, Cursos e Workshops

Formação dirigida aos praticantes de
modalidades desportivas com predominância
do regime aeróbio

Formação sobre a importância da avaliação da
função cardiorrespiratória e do limiar aneróbioaeróbio para o planeamento do treino

UTC - DE; LABMOV: Faber Martins e Carolina
Vila-Chã

Grau de satisfação dos participantes
(escala de 1 a 5)

>4

Projeto Guarda em movimento - programa
diabéticos em parceria com a ULS e CMG

Esta colaboração visa promover a prática de
atividade física contribuindo para a melhoria da
saúde e bem-estar dos diabéticos da comunidade
UTC - DE; LABMOV: Carolina Vila-Chã e Nuno
local. Esta parceria permite também a elaboração de Serra
projetos de investigação com esta população
específica.

N.º de participantes inscritos

25

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Selecionar AINDA A DECORRER
tratando-se de atividade ainda em curso
(não preencher a célula Resultado ).
Selecionar NÃO tratando-se de atividade
não realizada (não preencher a célula
Resultado ).

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

Comunicação e Comunidade

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

Projetos, Protocolos e Parcerias

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
semestres, trimestres, semanas, horas,
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
a operadores de comparação (=, >, <,
>=, <=).

Projeto Guarda +65 anos em parceria com a
CMG

Colaboração com o projeto Guarda +65 anos,
oferecendo aos seus participantes (com idade
superior a 65 anos) a prática regular (2x por semana)
de treino de força. Esta colaboração visa promover a
UTC - DE; LABMOV (IPGym): Carolina Vila-Chã,
prática de atividade física, contribuindo para a
Nuno Serra e Estagiários IPGym
melhoria da saúde e bem-estar da população sénior
da comunidade local. Esta parceria permite também
a elaboração de projetos de investigação com esta
população específica.

N.º de participantes inscritos

40

UTC - DE; LABMOV (IPGym):Natalina Casanova,
Bernardete Jorge e Estagiários IPGym

N.º de participantes inscritos

100

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Programa IPGym

O programa IPGym visa a promoção da prática de
exercício físico em toda a comunidade do IPG
(alunos, funcionários e docentes), estendendo-se
também à comunidade externa. Possibilita a
participação em aulas de grupo e sala de exercício,
devidamente acompanhado por alunos estagiários
do curso de Desporto e supervisionados pelos
docentes.

Comunicação e Comunidade

Outro

Prestação e serviços

Avaliações fisiológicas e funcionais de atletas da
Guarda, contribuindo para a melhoria do rendimento
desportivo.

UTC - DE; LABMOV: Faber Martins e Carolina
Vila-Chã

N.º de ações concretizadas

6

Comunicação e Comunidade

Formação, Cursos e Workshops

II Encontro Montanha

Jornadas Abertas a toda a comunidade

Jorge dos Santos Casanova e Natalina Roque
Casanova

Grau de satisfação dos participantes
(escala de 1 a 5)

5

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

2

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

À descoberta do teatro Municipal - Visita
guiada ao TMG

A partir de um percurso pré-definido, dá-se a
conhecer ao grupo visitante todas as valências do
Teatro Municipal, numa abordagem que apela à
imaginação, aos sentidos e à descoberta interativa
dos espaços, tendo como base os conteúdos e os
objetivos de cada visita: as instalações, a estrutura
Florbela Rodrigues e Paula Neves
física, o funcionamento, a programação, os espaços,
as exposições patentes, etc.
Esta visita tem um caráter pedagógico e os seus
objetivos visam estimular e sensibilizar para a
interpretação e a aprendizagem sobre as valências
culturais e artísticas do TMG. (ASC)

Organização e Gestão Interna

Transversal

Coordenação da UTC de Ciências Sociais e
Comunicação

Plenário da UTC-CSC

Coordenador da UTC-CSC

N.º de sessões/reuniões realizadas

4

Organização e Gestão Interna

Transversal

Coordenação da UTC de Ciências Sociais e
Comunicação

Comissão Permanente da UTC-CSC

Coordenador da UTC-CSC

N.º de sessões/reuniões realizadas

10

Organização e Gestão Interna

Transversal

Direção de Curso

Reuniões com os alunos para assegurar o normal
funcionamento dos cursos

Diretores de curso de LCM, LCRP e TeSP em
Comunicação Digital

N.º de sessões/reuniões realizadas

12

Pedro Esteves

N.º de ações concretizadas

2

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Reunião geral de estudantes

Análise e discussão da dinâmica e respetivo
enquadramento das atividades letivas associadas ao
cTeSP em Treino Desportivo

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Reunião geral de docentes

Análise e discussão da dinâmica e respetivo
enquadramento das atividades letivas associadas ao
cTeSP em Treino Desportivo

Pedro Esteves

N.º de ações concretizadas

1

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Questionário de avaliação

Aplicação de questionários online, sob anonimato,
aos estudantes do 1º ano do cTeSP em Treino
Desportivo de forma a identificar os fatores que
estiveram na base do interesse em aceder a esta
oferta formativa

Pedro Esteves

N.º de ações concretizadas

1

Selecionar AINDA A DECORRER
tratando-se de atividade ainda em curso
(não preencher a célula Resultado ).
Selecionar NÃO tratando-se de atividade
não realizada (não preencher a célula
Resultado ).

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Saúde (ESS)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser
enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a
realizar.

INDICADOR

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA
Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

Participação em eventos locais e nacionais

RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado,
na condição de ser um indicador válido
(parâmetro numérico e objetivo), bastando para
isso digitar o texto pretendido.

UTC TSAU / Direções de Curso / Direção da ESS

N.º de campanhas de
promoção/sensibilização realizadas

UTC TSAU em colaboração com a Direção de
Curso de Farmácia- 1º Ciclo

N.º de participantes inscritos

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
semestres, trimestres, semanas,
horas, euros, etc., recorrendo,
opcionalmente, a operadores de
comparação (=, >, <, >=, <=).

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Divulgação de cursos

5

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Simpósio de Farmácia em colaboração com a
Associação Portuguesa de Licenciados em
V Simpósio de Farmácia/ 2nd Internacional
Farmácia e a European Association of
Symposium of Pharmacy
Pharmacy Technicians

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Ações/ workshops/ cursos em diversas àeras
do conhecimento

Ações direcionadas a discentes, docentes e
pofissionias de forma a capacitar em diversas àreas
do conhecimento

Direções de Curso de Biotecnologia Medicinal 1.ºciclo / Farmácia - 1.º Ciclo / Ciências Aplicadas N.º de ações/sessões/cursos/workshops
à Saúde - 2.º Ciclo / UTC TSAU / Conselho
realizados
Pedagógico

13

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Visitas de Estudo

Consolidar conhecimentos dos estudantes em áreas
específicas de formação e intervenção profissional
através de experiências in loco

Direções dos cursos de 1.º ciclo e 2.º Ciclo

N.º de visitas de estudo realizadas

12

UTC ENF + Direção cursos de Mestrados e Pós
licenciaturas em Enfermagem + Grupo de
trabalho constituído / UTC TSAU + Direção curso
Farmácia

N.º de propostas apresentadas

7

100

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Reestruturação / Criação de Cursos

Elaboração de propostas de planos de estudo
adequados ao regulamento jurídico do ensino da
enfermagem da OE e de acordo com o programa
formativo para atrubuição de competências
acrescidas diferenciadas. Elaboração do plano de
reestruturação do curso de Farmácia.

Internacionalização

Internacionalização

Promoção da Internacionalização

Concretização de parcerias para a internacionalização Direção da ESS / GMC / Direção curso
de diversos cursos da ESS (1.º e 2.º Ciclo)
Biotecnologia Medicinal / Presidência do IPG

N.º de protocolos/parcerias criadas

4

Internacionalização

Internacionalização

Cooperação Internacional

Estabelecimento de Protocolos no âmbito de criação
de ciclos de estudos em Parceria / Consórcio /
Associação

Conselho Técnico-Científico

N.º de ações de cooperação

2

Internacionalização

Internacionalização

Promoção da Internacionalização

Participação dos docentes em programas Erasmus

UTC TSAU

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

5

Internacionalização

Internacionalização

Incremento do nº de mobilidade docente
Outgoing

Participação em eventos internacionais de cariz
educativo; visita a instituições parceiras

Docentes da ESS/GMC

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

6

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Produção Científica

Publicação de artigos científicos

UTC TSAU

N.º de artigos científicos apresentados

15

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Divulgação da produção científica

Participação em eventos científicos com
apresentação e divulgação dos trabalhos de
investigação

UTC TSAU

N.º de comunicações científicas apresentadas

30

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Projetos de investigação

Desenvolvimento de Projetos de Investigação
Aplicada com integração de estudantes

UTC TSAU

N.º de projetos de I&DT promovidos

8

Investigação & Desenvolvimento

Formação, Cursos e Workshops

Cursos Especializados

Organização de um Plano de Formação Especializado
Conselho Técnico-Científico
para Docentes

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

5

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

VI Jornadas de Educação e Investigação em
Saúde

Divulgação de trabalhos académicos, resultados de
investigação e de projetos, contribuindo para um
Conselho Pedagógico / Conselho Técnicoaumento do conhecimento da comunidade académica Científico
e científica

N.º de comunicações científicas
apresentadas

50

EXECUTADA?

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
Selecionar AINDA A DECORRER
O campo Resultado deve ser
tratando-se de atividade ainda em curso
preenchido com o resultado
(não preencher a célula Resultado ).
Selecionar NÃO tratando-se de atividade obtido na atividade, sempre que a
mesma tenha sido executada e
não realizada (não preencher a célula
concluída.
Resultado ).

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Saúde (ESS)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser
enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a
realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA
Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado,
na condição de ser um indicador válido
(parâmetro numérico e objetivo), bastando para
isso digitar o texto pretendido.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
semestres, trimestres, semanas,
horas, euros, etc., recorrendo,
opcionalmente, a operadores de
comparação (=, >, <, >=, <=).

1 - Laboratório de Atividades
de Vida Diária/ Comunidade;
1 - Laboratório de
Comunicação;
1- Laboratório de Galénica;
(conforme relatório da CAE dos
Cursos de Enfermagem e
Farmácia 1º Ciclo e
Enfermagem Comunitária e
Enfermagem de Saúde Infantil
e Pediatria - 2º Ciclo )
3 - Laboratório de Prática
Simulada
3 - Laboratório de Biotecnologia
TOTAL= 9

Direção da ESS / Grupo Responsável pelos
Laboratórios / Direções de curso/ Presidência do
IPG

N.º de ações concretizadas

Reforço de Pessoal de categoria de Asssitente Mobilização/ recrutamento de pessoal AO para o
Operacional
melhoramento do funcionamento da ESS

Direção da ESS / Presidência do IPG

N.º de recursos humanos mobilizados

3

Ensino e Aprendizagem

Consolidação e Reforço do Corpo Docente

Conselho Técnico-Científico / Direção da ESS /
Presidência do IPG

N.º de ações aprovadas

10

Organização e Gestão Interna

Informação e Comunicação

Normalização de procedimentos para diversas Melhoramento e/ou criação de procedimentos para a
atividades da ESS
unifromização de diferentes atividades

Direção da ESS / Assessoria da Direção / CI

N.º de ações concretizadas

4

Organização e Gestão Interna

Transversal

Manutenção e melhoramento dos
equipamentos, edifício e mobiliário da ESS

Direção da ESS / Presidência do IPG

N.º de ações concretizadas

17

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Criação de Novos laboratórios

Organização e Gestão Interna

Transversal

Organização e Gestão Interna

Criação / melhoramento de laboratórios conforme
relatório da CAE, para os diferentes cursos da ESS
(1.º e 2.º Ciclos)

INDICADOR

Recrutamento de Pessoal Docente de Carreira

Realização de atividades que promovam o
melhoramento das condições de trabalho, utilização
de espaços interipores e exteriores e acessibilidades

EXECUTADA?

RESULTADO

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
Selecionar AINDA A DECORRER
O campo Resultado deve ser
tratando-se de atividade ainda em curso
preenchido com o resultado
(não preencher a célula Resultado ).
Selecionar NÃO tratando-se de atividade obtido na atividade, sempre que a
mesma tenha sido executada e
não realizada (não preencher a célula
concluída.
Resultado ).

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

Ensino

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

Ensino e Aprendizagem

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL

Poderá ser introduzido um indicador não listado,
Selecionar AINDA A DECORRER
na condição de ser um indicador válido (parâmetro
tratando-se de atividade ainda em curso
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
O campo Resultado deve ser
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
(não preencher a célula Resultado ).
semestres, trimestres, semanas, horas,
preenchido com o resultado obtido
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, Selecionar NÃO tratando-se de atividade
na atividade, sempre que a
não realizada (não preencher a célula
a operadores de comparação (=, >, <,
mesma tenha sido executada e
Resultado ).
>=, <=).
concluída.

Júri provas académicas

Elemento do Júri de avaliação de provas académicas
em diferentes graus de ensino, como, por exemplo,
CET, licenciaturas, mestrados, e doutoramentos

Docentes das UTC de Gestão e Economia,
Engenharia e Tecnologia e Informática

N.º de atividades académicas realizadas

17

Docentes das UTC de Gestão e Economia,
Engenharia e Tecnologia e Informática

N.º de atividades académicas realizadas

17

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Orientador ou coorientador de alunos

Orientador ou coorientador de alunos em diferentes
graus académicos, como, por exemplo, CET,
licenciaturas, mestrados e doutoramentos

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Leccionação de aulas das mais variadas
tipologias

Leccionação de aulas das mais variadas tipologias

Ana Maria Antão

N.º de atividades académicas realizadas

3

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Palestras

Realização de palestra no âmbito das UC lecionadas

Pedro Rodrigues

N.º de atividades académicas realizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Acreditação de cursos A3ES

Acreditação de cursos A3ES

Ana Maria Antão

N.º de ações aprovadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Elaboração de material didático

Elaboração de elementos de apoio ao estudo

Clara Silveira, Noel Lopes, Natália Gomes; Adérito N.º de materiais didáticos e pedagógicos
Alcaso
editados/produzidos

8

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Fomentar a participação de alunos através da
Consolidar a Sala de Trabalho Colaborativo do realização dos projetos aplicados e relatórios de
MSIG (AQSRS)
estágio profissionalizante, bem como o apoio regular
de Professores

Rute Abreu

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Participação em cursos de curta duração,
congressos, conferências, seminários ou
ações de formação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes, com vista ao desenvolvimento
da qualidade e investigação desenvolvida nacional e
internacionalmente

Rute Abreu

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

3

Ensino

Eventos e Iniciativas

Visita de estudo

Realização de visitas de estudo no âmbito das UC
lecionadas

José Fonseca, Natália Gomes, Ana Antão,
Ascensão Braga, Pedro Rodrigues, Francisco
Tomé, Direção do Curso de Gestão

N.º de visitas de estudo realizadas

15

Ensino

Eventos e Iniciativas

Desenvolvimento de competências científico,
tecnológico, cultural e organizacional nas áreas da
Gestão, Marketing e informática com vista à melhor
formação integral dos estudantes e a facilitar a sua
inserção na vida ativa numa perspetiva de carreira.

Diretor do Curso de Gestão, diretor do Curso de
Marketing e diretor do Curso de Informática

N.º de eventos realizados

3

Ensino

Eventos e Iniciativas

18ª edição do Concurso Nacional de Robótica - Realização da 18ª edição do Concurso Robô
Robô Bombeiro
Bombeiro a ter lugar em Junho de 2021

Carlos Carreto, Celestino Gonçalves, José
Quitério, Natália Gomes, Paulo Nunes

N.º de eventos realizados

1

Ensino

Eventos e Iniciativas

Eu sou engenheiro

Realização do curso "Eu sou engenheiro" (junho de
2021, provavelmente num formato online)

UTC de Informática

N.º de eventos realizados

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Ação de Formação Contínua de Professores

Lecionação de ação de formação contínua para
professores do 1º ciclo do ensino básico e de
matemática dos grupos 230 e 500

Cecília Fonseca; Joaquim Mateus

N.º de ações concretizadas

2

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Seminário/workshop e Cursos de formação
complementar

Seminário/workshop e Cursos de formação
complementar

Maria Elisabete Soares, Catarina Alves e
Francisco Tomé

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

3

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Leccionação em iniciativas de formação /
workshops

Lecionação em sessões de formação / workshops

Noel Lopes, José Fonseca, Clara Silveira, e Maria
João Gomes

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

252

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Participação em iniciativas de formação /
workshops

Participação em sessões de formação / workshops

Clara Silveira, Natália Gomes

N.º de horas de sessões de trabalho
realizadas

198

Jornadas do Curso de Gestão, de Marketing,
de Informática

EXECUTADA?
PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

Ensino

Informática e Tecnologias da Informação

Desenvolver o projeto do Laboratório de
Informação Contabilística

Ensino

Informática e Tecnologias da Informação

Aulas de mestrado

Licença de SPSS

Direção da Escola

N.º de equipamentos
adquiridos/renovados

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Editor de revista científica

Desenvolvimento de atividades enquanto editor de
revista ciêntífica

Pedro Rodrigues

N.º de atividades/ações realizadas

3

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Social Responsibility Journal

Membro de Comissão Editorial

Rute Abreu

N.º de artigos científicos
revistos/avaliados

30

Docentes das UTC de Gestão e Economia,
Engenharia e Tecnologia e Informática

N.º de publicações científicas

14

N.º de artigos científicos
revistos/avaliados

28

N.º de participações em eventos
científicos com comunicações

22

Rute Abreu

N.º de equipamento informático
adquirido

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de trabalhos de investigação, em
publicações científicas internacionais com
revisão por pares

Difusão externa do conhecimento, através do
desenvolvimento da investigação e da produção
científica e a sua transferência para a sua aplicação
em contexto real.

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Revisão científica de comunicações em
conferências

Revisão científica de artigos/comunicações de âmbito Docentes das UTC de Gestão e Economia,
nacional e internacional
Engenharia e Tecnologia e Informática

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Participação em Congresso Nacional/
Internacional

Apresentação de comunicação em Conferência
nacional/internacional

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Dinamização e consolidação da participação
em Redes de investigação - SSRnet; GCGI

Incentivar a difusão externa do conhecimento, através
do desenvolvimento da investigação e da produção
científica da área científica, quer a nível nacional, quer
a nível internacional, nomeadamente com:
Rute Abreu
apresentação e defesa de trabalhos em congressos,
seminários, conferências, cursos breves e ações de
formação

N.º de atividades/ações realizadas

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Dinamização e consolidação da participação
em Centros de investigação - UDI/IPG;
CICA/IPCA; CISeD-IPV

Incentivar a difusão externa do conhecimento, através
do desenvolvimento da investigação e da produção
científica da área científica, quer a nível nacional, quer
a nível internacional, nomeadamente com:
Rute Abreu
apresentação e defesa de trabalhos em congressos,
seminários, conferências, cursos breves e ações de
formação

N.º de atividades/ações realizadas

3

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Edição de livros

Editor livro científico e/ou técnico nacional e
internacional

Clara Silveira e Pedro Rodrigues

N.º de publicações com ISBN

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicação de Livro ou Capítulos de Livro

Publicação de Livro ou Capítulos de Livro

Clara Silveira, Paulo Nunes, Catarina Alves e Rute
N.º de publicações com ISBN
Abreu

9

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Co-orientação cientifica

Desenvolvimento de trabalhos de mestrado e
doutoramento

Adérito Alcaso

N.º de ações concretizadas

4

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Elaboração de material didático escrito e em
vídeo para apoio aulas de licenciatura

Ana Maria Antão

N.º de ações aprovadas

1

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Elaboração de prefácios e resumos de
encontros científicos e /ou revistas de
atualização técnica

Ana Maria Antão

N.º de ações aprovadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Investigação & Desenvolvimento

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL

Poderá ser introduzido um indicador não listado,
Selecionar AINDA A DECORRER
na condição de ser um indicador válido (parâmetro
tratando-se de atividade ainda em curso
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
O campo Resultado deve ser
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
(não preencher a célula Resultado ).
semestres, trimestres, semanas, horas,
preenchido com o resultado obtido
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, Selecionar NÃO tratando-se de atividade
na atividade, sempre que a
não realizada (não preencher a célula
a operadores de comparação (=, >, <,
mesma tenha sido executada e
Resultado ).
>=, <=).
concluída.

Manutenção do sistema de gestão de rede e 30
sistemas de hardware com impressora, software de
aplicação à Contabilidade Financeira como por
exemplo Primavera Software, Contabilidade de
Gestão, Fiscalidade, Avaliação de Projetos,
Análise/Gestão Financeira, Auditoria e outras com
afetação interdisciplinar

Docentes das UTC de Gestão e Economia,
Engenharia e Tecnologia, Informática e Ciências
Experimentais e Exatas

EXECUTADA?
PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

EXECUTADA?
PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL

Poderá ser introduzido um indicador não listado,
Selecionar AINDA A DECORRER
na condição de ser um indicador válido (parâmetro
tratando-se de atividade ainda em curso
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
O campo Resultado deve ser
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
(não preencher a célula Resultado ).
semestres, trimestres, semanas, horas,
preenchido com o resultado obtido
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, Selecionar NÃO tratando-se de atividade
na atividade, sempre que a
não realizada (não preencher a célula
a operadores de comparação (=, >, <,
mesma tenha sido executada e
Resultado ).
>=, <=).
concluída.

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Prestação de serviços analíticos para
entidades externas

Ensaios para determinação da qualidade de águas,
águas residuais, solos, folhas e sementes

Pedro Rodrigues e Ricardo Rodrigues

N.º de relatórios produzidos

750

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Controlo analítico da qualidade da água da
piscina do IPG

Realização de ensaios físico-químicos e
microbiológicos da água da piscina do IPG

Pedro Rodrigues e Ricardo Rodrigues

N.º de relatórios produzidos

12

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Protocolos com empresas

Realização de Protocolos com empresas na Área das
Ciencias Geográficas

Maria João Gomes e outros

N.º de protocolos/parcerias criadas

2

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Prestação de serviços à comunidade

Elaboração da Estratégia Local de Habitação de
Figueira de Castelo Rodrigo

Maria João Gomes e outros

N.º de projetos aprovados

1

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Prestação de serviços para entidades externas

Realização de trabalhos para a comunidade externa
no âmbito das ciências geográficas

Maria Elisabete Soares

N.º de atividades/ações realizadas

2

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Prestação de serviços de Acompanhamento
Técnico

Elaboração da Estratégia Local de Habitação do
Municipio de Figueira de Castelo Rodrigo

Maria Elisabete Soares

N.º de ações de apoio técnico/suporte e
manutenção

1

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Participação em projetos de investigação

Participação no projeto bioresíduos

Maria Elisabete Soares

N.º de cooperações no âmbito de
projetos

1

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Participação em projetos de investigação

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes, com vista ao desenvolvimento
Ascensão Braga
da qualidade e investigação desenvolvida nacional e
internacionalmente.

N.º de estudos/projetos
técnicos/diagnósticos/planos realizados

2

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Desenvolvimento de sistema de observatório
politico - LITIQ

Desenvolvimento de plataforma de observação da
politica em portugal

Fernando Melo Rodrigues, Docentes de várias
UTCs e Discentes de vários cursos

N.º de atividades/ações realizadas

1

Investigação & Desenvolvimento

Formação, Cursos e Workshops

Participação em cursos de curta duração,
congressos, conferências, seminários ou
ações de formação

Participação em ações de formação e valorização de
conhecimentos.

Maria João Gomes, Elisabete Soares, Manuela
Natário, Helena Saraiva

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

14

Investigação & Desenvolvimento

Eventos e Iniciativas

Realização do Congresso Centífico
Internacional da Grudis - Rede Portuguesa de
Investigação em Contabilidade

Aproximação e trabalho desenvolvido com o grupomãe do Congresso

Helena Saraiva

N.º de eventos realizados

1

Internacionalização

Ensino e Aprendizagem

Internacionalização de Unidade Curricular

Colaboração em aula aberta com debate de temas /
trabalho de equipa

Clara Silveira

N.º de atividades/ações realizadas

1

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Docente Outgoing

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes, com vista ao desenvolvimento
da qualidade e investigação desenvolvida nacional e
internacionalmente

Docentes da ESTG

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

12

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
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Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
todos os participantes, com vista ao desenvolvimento
da qualidade e investigação desenvolvida nacional e
internacionalmente

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

8

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
Nº de estudantes Incoming a realizar o seu
todos os participantes, com vista ao desenvolvimento
período de mobilidade (estudos e estágios) na
da qualidade e investigação desenvolvida nacional e
ESTG
internacionalmente

Coordenadores Académicos da ESTG e
instituições parceiras

N.º de estudantes estrangeiros no IPG

60

Internacionalização

Intercâmbio de experiências e conhecimentos entre
Nº de estudantes Outgoing a realizar o seu
todos os participantes, com vista ao desenvolvimento
período de mobilidade (estudos e estágios) no
da qualidade e investigação desenvolvida nacional e
estrangeiro
internacionalmente

Coordenadores Académicos da ESTG e
instituições parceiras

N.º de estudantes do IPG em programas
internacionais

32

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Participação como perito na Comissão
Nacional de Acreditaçãona Fédération
Européenne des Géologues e protocolos com
Universidades do Brasil (Universidade
Mackenzie)

Participação como perito na Comissão Nacional de
Acreditaçãona Fédération Européenne des Géologues UTC de Gestão e Economia e de Engenharia e
e protocolos com Universidades do Brasil
Tecnologia
(Universidade Mackenzie)

N.º de protocolos/parcerias renovados

6

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Elaboração de acordos de dupla titulação

Elaboração de acordos de dupla titulação com
instituições brasileiras

UTC Engenharia e Tecnologia

N.º de novos acordos internacionais
celebrados

4

Comunicação e Comunidade

Ensino e Aprendizagem

Participação em iniciativas de Escola
Profissional com protocolo com o IPG

Participação como elemento de júri em Provas de
Aptidão Profissional

Clara Silveira, Natália Gomes

N.º de atividades/ações realizadas

4

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Realização de trabalhos para a comunidade
externa através dos laboratórios de geotecnia
do IPG sempre que solicitado

Ana Maria Antão

N.º de ações aprovadas

1

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Conferencia de Cibersegurança

Relalização de uma conferência versando a temática
da Cibersegurança. Serão convidados oradores
nacionais e internacionais

Fernando Melo Rodrigues (Director de Curso de
Cibersegurança)

N.º de atividades/ações realizadas

1

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Participação em ações de divulgação

Participação em ações de divulgação da oferta
N.º de campanhas de
formativa do IPG em eventos realizados no exterior do Rute Abreu, Maria João Gomes e Elisabete Soares
promoção/sensibilização realizadas
IPG

10

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Criação de novos protocolos e
desenvolviemnto de projetos com outras
entidades

Promover contactos com outras organizações que
permitam a transferência de conhecimentos entre IPG
Rute Abreu
e sociedade no âmbito do Mestrado de SIG
(AQS&RS)

N.º de protocolos/parcerias criadas

3

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Jantar de Negócios dos alunos de Gestão

Aproximação do aluno ao meio empresarial

Direção do Curso de Gestão

N.º de eventos realizados

1

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Jornadas de Contabilidade 2021

Partilha de experiências e conhecimentos entre todos
os Estudantes, professores e Especialistas de
Reconhecido Mérito

Rute Abreu

N.º de eventos realizados

1

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

EQAVET:Equipa de Auditoria

Promoção do desenvolvimento da investigação e à
valorização do conhecimento

Rute Abreu

N.º de ações concretizadas

1

Internacionalização

Mobilidade Docente Incoming

Internacionalização

Internacionalização

Internacionalização

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL

Poderá ser introduzido um indicador não listado,
Selecionar AINDA A DECORRER
na condição de ser um indicador válido (parâmetro
tratando-se de atividade ainda em curso
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
O campo Resultado deve ser
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
(não preencher a célula Resultado ).
semestres, trimestres, semanas, horas,
preenchido com o resultado obtido
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, Selecionar NÃO tratando-se de atividade
na atividade, sempre que a
não realizada (não preencher a célula
a operadores de comparação (=, >, <,
mesma tenha sido executada e
Resultado ).
>=, <=).
concluída.

Diretores de Curso da ESTG

Internacionalização

EXECUTADA?
PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
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Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

EXECUTADA?
PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL

Poderá ser introduzido um indicador não listado,
Selecionar AINDA A DECORRER
na condição de ser um indicador válido (parâmetro
tratando-se de atividade ainda em curso
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
O campo Resultado deve ser
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
(não preencher a célula Resultado ).
semestres, trimestres, semanas, horas,
preenchido com o resultado obtido
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, Selecionar NÃO tratando-se de atividade
na atividade, sempre que a
não realizada (não preencher a célula
a operadores de comparação (=, >, <,
mesma tenha sido executada e
Resultado ).
>=, <=).
concluída.

Comunicação e Comunidade

Formação, Cursos e Workshops

Participação em Curso Inspeção Automóvel

Elaboração de manuais sobre tecnologia
elétrica/eletrónica

Adérito Alcaso

Nº manuais

1

Comunicação e Comunidade

Formação, Cursos e Workshops

Cursos de atualização de conhecimentos

Organização de cursos breves para atualização de
conhecimentos, abertos à comunidade

Maria João Gomes e outros

N.º de sessões/cursos/workshops
criados/promovidos

2

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Júri de seleção e seriação

Seriação e seleção de candidatos ao Mestrado em
SIG (Ambiente, Qualidade, Segurança,
Responsabilidade Social)

Rute Abreu, Fátima David e Pedro Rodrigues

N.º de sessões/reuniões realizadas

4

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Elaboração/Edição de material didático e
pedagógico

Elaboração de textos/ferramentas de apoio ao estudo

Rute Abreu

N.º de materiais didáticos e pedagógicos
editados/produzidos

3

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Promover a partilha de conhecimento e
experências entre Entidades e
Estudantes/Professores

Área Cientifica de Contabilidade e Finanças

Rute Abreu

N.º de ações concretizadas

3

Organização e Gestão Interna

Projetos, Protocolos e Parcerias

Representante da OCC na ESTG/IPG para a
Licenciatura em Contabilidade e para o
Mestrado em Gestão - Especilização em
Contabilidade.

Representante da OCC na ESTG, no âmbito do
protocolo de dispensa de estágio entre a OCC e a
ESTG/IPG, para a Licenciatura em Contabilidade.

Direção da ESTG e Diretor de Curso

N.º de entidades externas envolvidas

2

Organização e Gestão Interna

Transversal

Direção de curso

Direção de Licenciatura em Energia e Ambiente e
TeSP Manutenção Industrial

Adérito Alcaso

Nº direções

2

Organização e Gestão Interna

Transversal

Gestão de laboratórios

Coordenação do Centro de Eletrotecnia e Energia do
IPG e da Estação em Energias Renováveis do
CISE|UBI

Adérito Alcaso

Nº laboratórios

4

Organização e Gestão Interna

Transversal

Coordenador da UTC

Coordenação da UTC de Engenharia e Tecnologia

Maria João Gomes

Nº cordenações

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

Participação na FIT com os alunos de Gestão

Divulgação dos Cursos

Direção do Curso de Gestão

N.º de eventos realizados

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

Renovação Socio Protector da AECA para a
área da Contabilidade e Finanças

Desenvolvimento de competências científico,
tecnológico e cultural

Rute Abreu

N.º de atividades/ações realizadas

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

Melhoria do sistema de internet da Sala 4-10
da ESTG

Direção da ESTG e Presidência

N.º de ações aprovadas

4
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Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

N.º de ações concretizadas

2

Aulas abertas

Realização de aulas abertas, no âmbito de UC, com
convidados do IPG ou externos que abordem
questões particulares de aprofundamento ou
complementares aos conteúdos programáticos das
UC dos cursos da ESTH e que poderão ser
promovidas através da divulgação à comunidade
educativa.

A responsabilidade da organização destas
atividades será do docente da UC respetiva.

N.º de ações concretizadas

6

Visitas de estudo

Realização de visitas de estudo, no âmbito de UC ou
grupo de UC, com objetivos de aprofundamento ou
de complementaridade aos conteúdos programáticos
das UC dos cursos da ESTH e de formação holística
com contacto com a realidade envolvente que se
pretende prestar aos estudantes.

A responsabilidade da organização destas
atividades será do ou dos docentes da ou das UC
envolvidas e e eventualmente de alunos da ou
N.º de ações concretizadas
das respetivas UC ou dos Núcleos de curso da
ESTH.

6

Poliempreende

Participação de equipas de estudantes e orientação
de docentes num concurso de projetos envolvendo
inovação e emprendedorismo. Realiza-se uma
Oficina Poliempreende no âmbito do concurso no
Ensino Superior que envolve a comunidade escolar
das instituições de Ensino Superior Politécnico
poetuguesas e que conta com a participação do
IAPMEI.

Aida Maria de Brito Martins (UDI/IPG)

2

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Formações e workshops

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Eventos e Iniciativas

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

A responsabilidade da organização destas
atividades será de um ou mais docentes ou de
algum órgão ou serviço interno da ESTH e
eventualmente de alunos dos Núcleos de curso
da ESTH.

Seminários e tertúlias

Ensino

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

EXECUTADA?
PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

3

Formação, Cursos e Workshops

Ensino e Aprendizagem

Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

META
As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

A responsabilidade da organização destas
atividades será do ou dos docentes da ou das UC
N.º de ações concretizadas
envolvidas e/ou alunos da ou das respetivas UC
ou dos Núcleos de curso da ESTH.

Ensino

Ensino

Realização de seminários e/ou tertúlias, no âmbito de
UC ou grupo de UC, com convidados do IPG ou
externos que abordem questões gerais
complementares aos conteúdos programáticos das
UC dos cursos da ESTH e/ou à formação holística
que se pretende prestar aos estudantes e que serão
promovidos através da divulgação à comunidade
educativa.
Realização de ações de formação, com convidados
do IPG ou externos que proporcionem conhecimentos
e práticas complementares aos facultados nas UC
dos cursos da ESTH e que serão promovidos através
da divulgação à comunidade educativa e ou exterior à
ESTH.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE

N.º de equipas inscritas

>=2

Ensino

Eventos e Iniciativas

Exibição de filmes e outras atividades lúdicas
de aprendizagem

Exibição de filmes ou relaização de atividades lúdicas
de aprendizagem (jogos, concursos, etc.) que
proporcionem formas diferentes de complementar os
A responsabilidade da organização destas
conhecimentos facultados nas UC dos cursos da
atividades será do ou dos docentes da ou das UC N.º de ações concretizadas
ESTH e de lhes apresentar visões variadas do
envolvidas.
mundo, e em particular das áreas nuclaeres da
ESTH, e que serão promovidos através da divulgação
à comunidade educativa.

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Publicações científicas

Promover a partilha de conhecimento científico
A responsabilidade direta é de todos os docentes
atarvés de publicações de artigos científicos, livros ou
N.º de artigos científicos apresentados
da ESTH/IPG.
capítulos de livros.

8

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Participação com comunicação em eventos
científicos.

Promover a partilha de conhecimento científico
através de participações com comunicação em
eventos científicos nacionais e internacionais,
estabelecendo contactos que potenciam trabalhos,
projetos e parcerias entre docentes e instituições.

A responsabilidade direta é de todos os docentes N.º de comunicações científicas
da ESTH/IPG.
apresentadas

5

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Simposium realizado e organizado na ESTH/IPG com
apresentação de artigos científicos.

Comissão Organizadora a definir

N.º de comunicações científicas
apresentadas

>10

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Jornadas de Enoturismo

Promoção e partilha de conhecimentos relacionados com a
temática em questão.

UTC TH (Coordenador Prof. Adriano Costa)

N.º de inscritos/participantes

100

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Reativação do OTSE, numa perspetiva de integração de
estudantes e docentes em projetos de investigação aplicada,
Observatório de Turismo da Serra da Estrela (OTSE) geração de indicadores sobre o setor e colaboração com as
entidades relacionadas com turismo nos municípios do
território da Serra da Estrela.

Docente ou docentes a definir.

N.º de ações concretizadas

2

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Parcerias e protocolos com entidades e empresas

A direção da ESTH/IPG

N.º de ações concretizadas

2

ISITH 5

Promover a transferência de conhecimento, cumpriindo a
missão de apoiar o desenvolvimento local e regional e
aproximando o tecido empreasarial e instutucional da
ESTH/IPG.

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.
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Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Internacional docente (Outgoing)

Promover nos docentes da ESTH a experiência internacional e
conhecimento de outras realidades e práticas educativas de
GMC
ensino e de aprendizagem, podendo ainda estimular possíveis
investigações conjuntas.

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

3

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Internacional docente (Incoming)

Receber docentes de instituições estrangeiras, dando-lhes a
experiência de conhecerem a nossa realidade e práticas
educativas e podendo receber dos mesmos a partilha de
conhecimentos e experiências e potenciando investigações
conjuntas.

GMC

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

2

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Internacional de Estudantes
(Outgoing)

Promover nos alunos da ESTH a experiência internacional e
conhecimento de outras realidades e práticas de
aprendizagem e vivências enriquecedoras a nível académico,
profissonal e pessoal.

GMC

N.º de estudantes do IPG em
programas internacionais

8

Internacionalização

Internacionalização

Mobilidade Internacional de alunos (Incoming)

Promover nos alunos de instituições estrangeiras a
experiência de conhecerem a nossa realidades e práticas de
aprendizagem, bem como vivências enriquecedoras a nível
GMC
académico, profissonal e pessoal, podendo os nossos alunos,
docentes e funcionários benefeciarem das partilhas que eles
trouxerem e partilharem.

N.º de estudantes internacionais
envolvidos em iniciativas do IPG

15

Internacionalização

Internacionalização

Estágios Erasmus/Internacionais

Promover nos alunos da ESTH a experiência internacional e
conhecimento de outras realidades práticas que podem
contribuir para o seu crescimento e enriquecimento
profissional.

N.º de estágios curriculares recebidos

5

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Processo de dupla titulação para o curso de
Turismo e Lazer com as Universidades de
Salamanca e Valladolid

Continuação do processo de dupla titulação para o
curso de Turismo e Lazer com as Universidades de
Presidência do IPG, Direção da ESTH/IPG e UTC
N.º de ações concretizadas
Salamanca e Valladolid, que pode ser uma mais valia de Turismo e Hotelaria
para os estudantes das nossas instituições.

1

Internacionalização

Projetos, Protocolos e Parcerias

Estabelecimento de protocolos com
instituições, instituições de ensino superior
e/ou empresas estrangeiras com atividade

Reforço do estabelecimento de protocolos com
instituições, instituições de ensino superior e/ou
empresas estrangeiras com atividade nas áreas
fundamentais da ESTH/IPG.

N.º de protocolos/parcerias criadas

3

N.º de ações concretizadas

2

GMC e GESP/ESTH

GMC ou Direção da ESTH/IPG

Internacionalização

Eventos e Iniciativas

Atividade de receção e integração

Realização de atividades de receção e integração de
forma a facilitar o "encaixe" dos alunos em
mobilidade internacional na ESTH na nossa realidade
e estimular positivamente as experiências a viver na GMC
nossa instituição, fomentando uma ideia positiva da
ESTH/IPG que possa ser transmitida nas instituições
de origem dos alunos.

Internacionalização

Internacionalização

Incremento do nº de mobilidade não docente
Outgoing

Promover no pessoal não docente da ESTH a
experiência internacional e conhecimento de outras
realidades e práticas funcionais

GMC

N.º de não docentes do IPG em
programas internacionais

2

Internacionalização

Internacionalização

Promoção de atividades de integração dos
estudantes em mobilidade no IPG

Sessão de boas Vindas e Acolhimento aos novos
estudantes em mobilidade (2/ano), eventos e visitas
culturais

GMC

N.º de eventos realizados

2

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

ESTH Move

Participação institucional, de preferência com alunos
dos vários cursos, em ações de divulgação/promoção Direção da ESTH/IPG, GESP/ESTH/IPG,
da ESTH/IPG junto de feiras e escolas secundárias
Coordenadores de Curso, Núcleos de curso
ou profissionais com áreas de interesse comum.

N.º de ações de promoção realizadas

5

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Dia aberto da ESTH/IPG

Realização num dia de diversas iniciativas tais como
palestras, workshops, entre outras atividades que irão
Direção da ESTH/IPG, GESP/ESTH/IPG,
proporcionar alunos de outras instituições de ensino
Coordenadores de Curso, Núcleos de curso
secundário e/ou profissional uma jornada diferente e
de contacto com a realidade do ensino superior.

N.º de inscritos/participantes

50

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

Realização de atividade para a qual são convidadas
empresas para visitarem a ESTH/IPG e se
apresentarem com as suas propostas de
recrutamento e os seus programas de estágio aos
estudantes dos vários cursos da ESTH/IPG ao
mesmo tempo que promovem as suas marcas. Do
evento vão constar diferentes atividades como
palestras, workshops, entrevistas orientadas para a
inserção no mercado de trabalho e no
desenvolvimento de soft skills .

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Direção da ESTH/IPG, Coordenadore de curso,
GESP/ESTH/IPG

N.º de empresas recebidas

8

GIC/IPG, Direção da ESTH/IPG, Coordenadores
de curso, Nícleos de curso

N.º de ações concretizadas

2

GIC/IPG, Direção da ESTH/IPG, Coordenadores
de curso, Nícleos de curso

N.º de ações concretizadas

2

Docentes Fernando Florim de Lemos e Vítor
Roque

N.º de sessões/reuniões realizadas

3

Demonstração de competências adquiridas e reforço
prático dos conteúdos lecionados, dando resposta a Direção da ESTH/IPG, Coordeandores de curso,
algumas solicitações da sociedade para prestação de docentes envolvidos
de serviços nas áreas fundamentais da ESTH/IPG.

N.º de ações concretizadas

3

Participação e envolvimento da ESTH/IPG em
atividades culturais inseridas no meio envolvente da
ESTH/IPG.

Direção da ESTH/IPG, órgãos da ESTH/IPG,
Coordenadores de curso

N.º de ações concretizadas

2

Site da ESTH/IPG

Atualização do Website da ESTH/IPG

Direção da ESTH/IPG

N.º de ações concretizadas

1

Direção da ESTH/IPG

N.º de ações concretizadas

2

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Business Day

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Feiras nacionais de divulgação da oferta
formativa (Futurália e Qualifica)

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Feiras regionais

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Trophy Challenge ESTH - Tourism Limits

Preparação e conceção de um evento/concurso com
os objetivos de: estimular o gosto e o estudo pelo
turismo; promover os cursos da ESTH; convidar os
alunos de escolas secundárias.

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Prestação de serviços à comunidade

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Atividades culturais da sociedade envolvente
à ESTH/IPG

Comunicação e Comunidade

Informática e Tecnologias da Informação

Participação institucional do IPG em feiras nacionais
de divulgação da oferta formativa, mas com alunos
dos vários cursos da ESTH/IPG, em ações de
divulgação/promoção da oferta formativa e de
algumas competências adquiridas.
Participação em feiras regionais com docentes e
alunos dos vários cursos da ESTH/IPG, em ações de
divulgação/promoção da oferta formativa e de
algumas competências adquiridas.

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Voluntariado e ações desenvolvidas nesse
âmbito

Promoção e apoio ao voluntariado e ações
desenvolvidas nesse âmbito, nomeadamente em
parceria com o CAOJ-Coimbra (Delegação de Seia).

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Articulação com Agrupamentos de Escolas e
Escolas Profissionais da região

Promoção de reuniões com as direções do
Agrupamento de Escolas de Seia e Escolas
Profissionais da região para aumemntar a interação e Direção da ESTH/IPG
aproximação, bem como articular possíveis ações
conjuntas.

N.º de reuniões técnicas realizadas

4

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Reuniões preparativas para os estágios

Realização de reuniões preparatórias de estágios
2020/2021 (TeSP e Licenciaturas) que servem para
esclarecer dúvidas, para definir os procedimentos e
para realização das escolhas dos estágios.

GESP/ESTH/IPG

N.º de atividades/ações realizadas

2

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Almoço de fim de ano letivo

Realização do tradicional Almoço de Final de Ano
Letivo que serve para construir um espírito de grupo.

Direção da ESTH/IPG
Docentes das áreas técnicas dos cursos da
ESTH/IPG

N.º de inscritos/participantes

120

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Almoço de Natal

Direção da ESTH/IPG, docentes das áreas
técnicas dos cursos da ESTH/IPG

N.º de inscritos/participantes

120

Organização e Gestão Interna

Formação, Cursos e Workshops

Ações de formação dos funcionários e/ou
docentes

Presidência do IPG, Direção da ESTH/IPG

N.º de atividades/ações realizadas

2

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Reflexão sobre a reformulação da oferta
educativa e a possibilidade e interesse de
criação novos ciclos de estudo.

N.º de atividades/ações realizadas

3

Realização do tradicional Almoço de Natal, com
distribuição de "prendas", que serve para construir
um espírito de grupo.
Promoção de ações de Formação para pessoal
docente e/ou não docente por forma a garantir
aquisição e/ou aprofundamento de competências
essenciais para uma melhoria na prestação de
serviços e/ou do exercício profissional.

Reflexão sobre a oferta formativa da ESTH/IPG tendo
em consideração os recursos disponíveis da UO e os
Presidência do IPG, Direção da ESTH/IPG, UTC
objetivos e missão da ESTH/IPG, bem como o quadro
TH, Coordenadores de curso
nacional e regional da oferta e da procura formativa
nas áreas fundamentais da ESTH/IPG.

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Promover junto dos docentes a submissão de
propostas de aquisição de publicações que possam
Propostas de aquisição de publicações para a enriquecer o espólio da Biblioteca da ESTH/IPG e
Biblioteca da ESTH/IPG
permitir aos docentes e estudantes a consulta de
acervo atual, diversificado e focado nas áreas
fundamentais da ESTH/IPG.

Organização e Gestão Interna

Outro

Construção de balneários na ESTH/IPG

Elaboração do projeto e início da construção de
balneários na ESTH/IPG pelanecessidade dos
mesmos e por indicação e compromisso assumido
para com a A3ES.

Presidência do IPG, GIME, Direção da ESTH/IPG N.º de atividades/ações realizadas

1

Organização e Gestão Interna

Outro

Manutenção do edifício e envolvente da
ESTH/IPG

Manutenção do edifício da ESTH/IPG e a envolvente
ao mesmo, em especial a tentativa de resolução dos
problemas de inflitrações de água.

Presidência do IPG, Direção da ESTH/IPG

N.º de intervenções realizadas

3

Organização e Gestão Interna

Outro

Melhorias de condições na Residência da
ESTH/IPG

Melhoria nas condições da Residência Escolar da
ESTH/IPG.

Direção da ESTH/IPG

N.º de atividades/ações realizadas

2

Docentes, UTC TH, Direção da ESTH/IPG

N.º de requisições/solicitações
recebidas

10

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Projeto CTeSP - POCH para diversos anos
letivos

Execução física e financeira do Projeto CTesP POCH

Equipa de projetos UDI, Diretores de CTeSP

Taxa de execução das atividades
previstas

50

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Projeto CTeSP - CENTRO para diversos anos Execução física e financeira do Projeto CTesP letivos
CENTRO

Equipa de projetos UDI, Diretores de CTeSP

Taxa de execução das atividades
previstas

50

Ensino

Eventos e Iniciativas

Ação Cultural, Desportiva ou Artística

Realização e participação em ação

Equipa da UDI

N.º de ações

5

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Cursos com Entidades Externas

Realização e participação em ação formativa

Equipa da UDI

N.º de formandos aprovados

50

Ensino

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto de Inovação Pedagógica

Projeto de cooperação entre Politécnicos

Professora Natália Gomes

Taxa de aprovação/conclusão

100

Ensino

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projetos de Investigação da FCT

Proposta de projeto da FCT

Investigadores da UDI

N.º de projetos apresentados

2

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Eventos

Apresentação de Comunicações

Investigadores da UDI

N.º comunicações de trabalho cientifico

100

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Revistas

Publicação de trabalhos científicos

Investigadores da UDI

N.º trabalhos cientificos publicados

80

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Poster

Publicação de trabalhos científicos

Investigadores da UDI

N.º trabalhos cientificos publicados

40

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos Científicos

Artigos científicos revistos

Revisões de artigos científicos em revistas

Investigadores da UDI

N.º de revisões

40

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto de transferencia de conhecimento

Projeto de cooperação entre Politécnicos

Grupos de investigadores da UDI

Taxa de aprovação/conclusão

100

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Incubadora Itinerantes de Inovação Social

Projeto de Inovação Social entre parceiros

Grupo de investigadores da UDI

Taxa de aprovação/conclusão

100

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projetos POCTEP

Execução física e financeira de Projetos

Investigadores da UDI

Taxa de execução das atividades

50

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projetos

Execução física e financeira de Projetos

Prof.ª Dra. Paula Coutinho

Taxa de execução das atividades

50

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projetos

Execução física e financeira de Projetos

Prof.ª Dra. Teresa Paiva

Taxa de execução das atividades

50

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto EUROAGE 4E

Execução física e financeira de Projetos

Prof.ª Dra. Carolina Vila-Chã

Taxa de execução das atividades

51

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Rede de Infraestruturas de investigação

Atividades de organização

Direção da UDI

N.º de ações concretizadas

2

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projeto de Coesão Territorial

Execução física do projeto

Direção da UDI

Taxa de conclusão de projetos

Investigação & Desenvolvimento

Transversal

Poliempreende Regional (2021)

Apresentação de projetos e ideias

Investigadores da UDI

N.º de projetos e ideias

100

3

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Investigação & Desenvolvimento

Transversal

Policasulos

Empresas, ideias e projetos

Investigadores da UDI

N.º de empresas, ideias e projetos

3

Internacionalização

Internacionalização

Projetos de Internacionalização

Apresentação de propostas

Direção da UDI, Equipa de projetos da UDI

N.º de propostas apresentadas

2

Internacionalização

Internacionalização

Egitanea Scicencia

Artigos publicados

Investigadores da UDI

N.º de artigos publicados

20

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Ações com a CIM BSE

Eventos programados e realizados

Investigadores da UDI

N.º de ações concretizadas

2

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Anuários

Comunicar Ciência no IPG

Equipa da UDI - Diogo Chouzal e Cristina Castro

N.º de anuários

3

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Parceria com entidades diversas

Actividades de organização

Direção da UDI

N.º de ações concretizadas

14

Organização e Gestão Interna

Informação e Comunicação

Bases de Dados Bibliográficas

Aquisição de Bases de Dados

Direção da UDI

N.º de ações

2

Organização e Gestão Interna

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projetos de Desmaterialização

Projeto de redução de arquivo

UO e UF do IPG

N.º de ações

4

Organização e Gestão Interna

Transversal

Organização da Equipa

Técnicos para gestão de plataformas dos Projetos

Direção da UDI

N.º de recursos

2

Organização e Gestão Interna

Transversal

Bolseiros de Investigação

Projetos de Investigação & Desenvolvimento

Direção da UDI

N.º de recursos

4

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Biblioteca Geral

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

META
ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

Ensino e Aprendizagem

Aquisição de obras em suporte textual ou não
textual. Seleção de ofertas.Gestão de
permutas

Ensino

Outro

Proceder à seleção, aquisição e tratamento
Disponibilizar documentos em formato textual, sonoro,
Presidência/Biblioteca
documental das espécies bibliográficas,
visual ou outra, de acordo com o perfil do utilizador.
entradas através de compra, oferta e permuta.

Ensino

Informação e Comunicação

Ensino

Informação e Comunicação

Ensino

Ensino

Facultar os recursos bibliográficos necessários ao
bom desempenho das funções profissionais e
académicas da nossa comunidade.

INDICADOR

Presidência/Biblioteca

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL

Poderá ser introduzido um indicador não listado,
Selecionar AINDA A DECORRER
na condição de ser um indicador válido (parâmetro
tratando-se de atividade ainda em curso
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
O campo Resultado deve ser
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
(não preencher a célula Resultado ).
semestres, trimestres, semanas, horas,
preenchido com o resultado obtido
texto pretendido.
Selecionar
NÃO tratando-se de atividade
euros, etc., recorrendo, opcionalmente,
na atividade, sempre que a
não
realizada
(não
preencher
a
célula
a operadores de comparação (=, >, <,
mesma tenha sido executada e
Resultado ).
>=, <=).
concluída.

N.º de aquisição de obras (Livros,
Publicações Periódicas, Material Não
Livro). Disponibilização de Bases de
Dados e Acesso a Repositórios
Nacionais e Internacionais.

500

Tempo médio de resposta

36 horas

Divulgar no espaço físico da biblioteca e suas
extensões e página web, as novas entradas na
biblioteca de documentos bibliográficos e digitais.

CI/Biblioteca

N.º de ações concretizadas

500

Redes sociais.

Divulgação e promoção dos serviços disponíveis na
biblioteca e atividades a realizar no seu espaço,
através das redes sociais.

GIC/CI/Biblioteca

N.º de atividades divulgadas

10

Formação, Cursos e Workshops

Criação de sessões de apresentação e
divulgação dos serviços disponibilizados aos
alunos das escolas que compõem a
Instituição.

Divulgação das potencialidades existentes, que vão
permitir ao utilizador manusear com sucesso os
recursos bibliográficos disponíveis.

Escolas/Biblioteca

N.º de sessões/cursos/workshops
criados/promovidos

3

Investigação & Desenvolvimento

Outro

Atualização permanente do fundo documental
e promoção e desenvolvimento de atividades
de investigação junto da comunidade
académica.

Renovação da assinatura das Bases de Dados e
divulgação das mesmas e de outras plataformas do
conhecimento, junto do utilizador.

Presidência/Biblioteca

N.º de plataformas disponíveis

2

Internacionalização

Informação e Comunicação

Apoio e orientação de estudantes
internacionais e de Erasmus.

Dar resposta às suas necessidades de informação.
Orientação nas suas pesquisas bibliográficas.

Biblioteca/GMC

N.º de atendimentos realizados

50

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Realização de eventos de promoção da
biblioteca, através da participação de
entidades internas e externas à Instituição.

Organizar atividades que favoreçam a consciência e
sensibilidade para as questões de ordem cultural e
social, através da programação de ações de
animação e de extensão cultural ligadas à biblioteca.

Presidência/Biblioteca

N.º de ações de promoção realizadas

2

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Atividades relacionadas com a prestação de
serviços ao utilizador.

Aumentar a qualidade do serviço de
atendimento.Reciclagem através de formação
profissional do pessoal afeto à biblioteca.

Presidência/Biblioteca

Grau de satisfação global dos utentes
(escala de 1 a 5)

3

Organização e Gestão Interna

Ensino e Aprendizagem

Serviço de empréstimo interbibliotecas.

Orientação do utilizador na obtenção de livros e
artigos científicos em bibliotecas nacionais e
internacionais, bases de dados e repositórios
científicos.

Biblioteca

N.º de livros e artigos em intercâmbio

10

Organização e Gestão Interna

Informação e Comunicação

Atualização da página web da biblioteca.

Divulgação das atividades a realizar na biblioteca,
alteração de horários e serviços prestados,
disponibilização de acesso gratuito a diversos Trials,
fornecidos por editoras e instituições científicas.

Biblioteca/CI

N.º de divulgações efetuadas.

5

Promover ações de difusão de informação.

EXECUTADA?
PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser
enquadradas por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

Centro de Informática (CI)

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada
sem enquadramento nos âmbitos de atividades mais
comuns e predefinidos, selecionar a opção Outro
não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE
O campo Designação da Atividade deve ser
preenchido com a designação, breve e sucinta, da
atividade a realizar.

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA
Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Investigação & Desenvolvimento

Investigação, Publicações e Eventos
Científicos

Participação nas Jornadas de Computação Científica
2021 da FCCN, com o objetivo de reunir a
Jornadas de Computação Científica 2021
comunidade servida pela Unidade de Computação
Centro de Informática
da FCCN
Científica e ficar a conhecer possiveis projetos onde
possamos participar

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Melhoria do website IPG

Desenvolvimento de estratégias de cooperação com
a equipa das redes sociais de forma a melhorar a
usubilidade e design do website do IPG

Centro de Informática

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
Selecionar AINDA A DECORRER
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
O campo Resultado deve ser
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
preenchido com o resultado obtido
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
na atividade, sempre que a mesma
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
tenha sido executada e concluída.
<=).
Resultado ).

N.º de ações concretizadas

N.º de atualizações na página de
internet

1

>10

Informática e Tecnologias da Informação Rede Wifi IPG

Reestruturação da rede wifi do IPG com inclusão de
novos equipamentos wifi de forma a melhorar a
cobertura e conetividade existente nas várias escolas
e residências de estudantes. Pretende-se reformular
e atualizar uma infraestrutura de rede wifi com
aquisição de
Access Points para alta densidade e salas de aula
Centro de Informática
inteligentes, adiante designado por
Ponto de Acesso e com duas controladoras físicas e
em redundância, adiante
designada por Controladora, para garantir e melhorar
a fiabilidade, complementando-se
com uma gestão de equipamentos centralizada.

N.º de projetos aprovados

1

Organização e Gestão Interna

Informática e Tecnologias da Informação Rede Física do IPG

Pretende-se implementar a migração da
infraestrutura interna de interligação entre
Edifícios/departamentos para 10 Gbps,
especialmente nos troços como mais tráfego e
exigência ao nível de aplicações/ferramentas, com
uma gestão de equipamentos
centralizada.

Centro de Informática

N.º de projetos aprovados

1

Organização e Gestão Interna

Informática e Tecnologias da Informação

Implementação de um cluster de duas Firewall´s em
Alta Disponibilidade e Switching Core que permitirá
uma maior segurança de toda a rede informática do
IPG e a sua monotorização

Centro de Informática

N.º de projetos aprovados

1

Organização e Gestão Interna

Informática e Tecnologias da Informação Servidores e Storage IPG

Pretende-se a implementação/instalação de
servidores para suporte de serviços de rede base e
para virtualização e aumentar capacidade de
armazenamento, cruzamento e tratamento de
informação através de uma storage AFA.

Centro de Informática

N.º de projetos aprovados

1

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Formação Sigarra

Plano de formação com ações sobre Gestão
Académica (Sigarra) para docentes e serviços

Centro de Informática

N.º de ações concretizadas

4

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Desenvolvimento de websites para
jornadas

Implementação de websites de suporte a
eventos/jornadas

Centro de Informática

N.º de ações concretizadas

5

Organização e Gestão Interna

Segurança/Monotorização da rede
Informática

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Tratamento dos dados recolhidos no âmbito dos
RFUC preenchidos pelos docentes e elaboração de
relatório para divulgação junto dos Diretores de
Curso.

GAQ

N.º de ações concretizadas

1

Desenvolvimento da página de internet da
Qualidade IPG (www.qualidade.ipg.pt).

Continuação do desenvolvimento da página
Qualidade IPG através da disponibilização de novos
conteúdos relevantes no âmbito da Qualidade.

GAQ

N.º de conteúdos WEB criados ou
atualizados

10

Transversal

Recertificação do SIGQ-IPG pela A3ES.

Revisão e desenvolvimento do SIGQ-IPG.

GAQPresidência do IPG

N.º de anos de recertificação obtidos

6

Organização e Gestão Interna

Transversal

Elaboração e disponibilização de versões
editáveis (pdf) dos formulários SIGQ-IPG.

Elaboração e disponibilização de versões editáveis
(pdf) dos formulários SIGQ-IPG

GAQ

N.º de versões editáveis criadas e
disponibilizadas

20

Organização e Gestão Interna

Transversal

Análise, revisão e atualização de inquéritos por
Elaboração e aplicação de inquéritos por
questinário realizados anteriomente, ou realizados
questionário para avaliação da satisfação dos
pela 1.ª vez, e respetiva aplicação online através da
utentes com serviços prestados (QUAR 2021).
aplicação SURVIO.

GAQServiços avaliados

N.º de questionários aplicados

2

Organização e Gestão Interna

Transversal

Plano de Auditorias Internas (SIGQ-IPG).

Reformulação e aplicação do plano de auditorias
internas no âmbito do SIGQ-IPG.

GAQPresidência do IPG

N.º de auditorias realizadas

6

Organização e Gestão Interna

Transversal

Revisão do documento Manual da Qualidade
do IPG.

Revisão, alteração e aprovação do documento
Manual da Qualidade do IPG.

GAQPresidência do IPG

N.º de documentos tratados

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

Revisão de procedimentos SIGQ-IPG.

Revisão de procedimentos SIGQ-IPG.

GAQPresidência do IPG

N.º de documentos tratados

5

Organização e Gestão Interna

Transversal

Descritivo funcional dos órgãos de gestão e
estruturas organizativas do IPG.

Elaboração de documento descritivo das principais
funções e responsabilidades dos órgãos de gestão e
estruturas organizativas no âmbito do SIGQ-IPG.

GAQPresidência do IPG

N.º de ações concretizadas

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

Calendarização de atividades no âmbito do
SIGQ-IPG.

Elaboração de um calendário com as atividades
regulares (previstas e realizadas) no âmbito do SIGQ- GAQPresidência do IPG
IPG (ex.: atividades de recolha de dados periódicas).

N.º de ações concretizadas

1

Ensino

Ensino e Aprendizagem

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Organização e Gestão Interna

Tratamento e divulgação da informação
recolhida no âmbito dos RFUC 2019/2020 2.º Semestre.

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Ensino e Aprendizagem

PEC - Programa de Estágios Curriculares

Agradecimento a todas as empresas que
colaboraram no PEC do ano letivo anterior e
lançamento do PEC 2021. Divulgação da oferta
formativa junto das empresas e renovação de
parcerias.

GESP-SC

N.º de ofertas de estágio/projetos
disponibilizadas

800

Ensino

Informação e Comunicação

Sessões de esclarecimento sobre UC de
Estágio

Visitas às turmas finalistas para apresentação dos
procedimentos e formulários que fazem parte do
processo e divulgação das ofertas de estágio. O
objetivo destas sessões é melhorar a comunicação
interna entre os diversos intervenientes no processo
de estágio: GESP, Alunos e Diretores de Curso

GESP-SC

N.º de sessões de
informação/esclarecimento realizadas

15

Ensino

Informação e Comunicação

Portal do GESP

O candidato inscrito no portal recebe no seu correio
eletrónico, de acordo com o seu perfil, a divulgação
de propostas diretas de emprego/estágio profissional. GESP-SC
Pretende-se desta forma apoiar os recem licenciados
no processo de integração no mercado de trabalho

N.º de notícias divulgadas

300

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Ligação com tecido empresarial

Aumentar o número de parcerias para a realização de
GESP-SC
estágios curriculares e melhorar a ligação entre a
realidade empresarial e o ensino superior

N.º de novos protocolos/parcerias
celebrados

30

Internacionalização

Formação, Cursos e Workshops

Estágios Erasmus

Sensibilizar os finalistas para a importância de um
estágio erasmus para a sua formação

GESP-SC

N.º de ações concretizadas

5

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Webinar "Como conseguir emprego em 30
dias" pelo Dr. Pedro Silva-Santos

Proporcionar aos finalistas a oportunidade de
participar em eventos ligados às questões da
inserção na vida ativa. Neste Webinar serão
partilhadas dicas e estratégias para melhorar a
presença de cada participante no mundo digital, de
forma a trabalhar a sua marca pessoal

GESP.SC

N.º de inscritos/participantes

200

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Webinar ""Rede Profissional Linkedin" pelo
Engº Pedro Manuel Pinto Teixeira

O objetivo desta ação é dar informações aos
finalistas sobre esta importante rede profissional e
ajudá-los a tirar partido das suas potencialidades

GESP-SC

N.º de inscritos/participantes

200

Ensino

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Formação, Cultura e Desporto (GFCD)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

Organização e Gestão Interna

Transversal

Coordenação técnica da Piscina

Controlar e promover as boas condições de higiene e
funcionamento da piscina.

Organização e Gestão Interna

Transversal

Promover, qualificar e rentabilizar as
instalações desportivas do IPG/Piscina

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Promoção e realização do Festival Aquático

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Elaborar protocolos e parcerias com os clubes da
cidade da Guarda de modo a aumentar locais de
Elaborar Protocolos com clubes desportivos da
estágios, angariar técnicos que possam colaborar
cidade da Guarda
com o desporto universitário, ações de formação
comjunta,captação de novos atletas/alunos.

Comunicação e Comunidade

Ensino e Aprendizagem

Promoção e realização da ação " Esqui na
Serra da Estrela"

Organização e Gestão Interna

Transversal

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela
implementação da atividade planeada.

GFCD/GME

META

EXECUTADA?

RESULTADO

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

PREENCHER NO FINAL DO
ANO CIVIL

Poderá ser introduzido um indicador não listado,
Selecionar AINDA A DECORRER
na condição de ser um indicador válido (parâmetro
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
O campo Resultado deve ser
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
semestres, trimestres, semanas, horas,
preenchido com o resultado obtido
(não preencher a célula Resultado ).
texto pretendido.
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, Selecionar NÃO tratando-se de atividade
na atividade, sempre que a
a operadores de comparação (=, >, <,
mesma tenha sido executada e
não realizada (não preencher a célula
>=, <=).
concluída.
Resultado ).

N.º de reclamações registadas

<2

Promoção e divulgação das atividades desportivas na
piscina do IPG; realização de ações
GFCD/GME
promocionais7campanha de solidariedade dirigidas ao
publico em geral.

N.º de eventos realizados

1

Divulgar junto dos utentes da piscina, na página do
IPG/ GFCD e Facebook; elaborar cartaz de
GFCD
divulgação; preparar a logistica para o evento; receber
os participantes

N.º de eventos realizados

1

N.º de novos protocolos/parcerias
celebrados

1

Promoção e divulgação da atividade junto aos alunos
e comunidade externa ao IPG; na página do
ESECD/GFCD
IPG/ GFCD e Facebook; elaborar cartaz de
divulgação; preparar a logistica para o evento; receber
os participantes; acompanhar e promover a ação.

N.º de eventos realizados

1

Coordenação técnica do Pavilhão

Controlar e promover as boas condições de higiene e
funcionamento do pavilhão.

N.º de reclamações registadas

<2

N.º de atividades/ações realizadas

1

IPG/GFCD

GFCD/GME

Organização e Gestão Interna

Transversal

Coordenação técnica do Pavilhão

Promoção e divulgação das atividades desportivas no
pavilhão do IPG; realização de ações
GFCD
promocionais/jogos pré- época dos CNUs e divulgar a
marca IPG

Organização e Gestão Interna

Transversal

Verificação das caixas de primeiros socorros

Verificar; controlar e repor material das caixas de
primeiros socorros existentes no IPG

GFCD/Aprovisionamento

N.º de reclamações registadas

<2

Ensino

Outro

Participação desportiva nos CNUs

Promoção e divulgação da marca IPG de modo a
angariar mais alunos para o IPG através da
divulgação das medalhas de mérito.

GFCD

N.º de inscritos/participantes

>30

Internacionalização

Eventos e Iniciativas

Integrar estudantes em mobilidade
internacional nas atividades do IPG

Promover a informação com os alunos em mobilidade
GFCD
internacional sobre a oferta complementar de
atividades do GFCD

N.º de estudantes internacionais
envolvidos em iniciativas do IPG

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Hidrosolidária

Divulgar junto dos utentes da piscina, na página do
IPG/ GFCD e Facebook; elaborar cartaz de
GFCD
divulgação; preparar a logistica para o evento; receber
os participantes, divulgar a marca e a piscina do IPG.

N.º de inscritos/participantes

N.º de eventos realizados

1

2

>15

Organização e Gestão Interna

Eventos e Iniciativas

Jantar da piscina

Divulgar junto dos utentes da piscina, na página do
IPG/ GFCD e Facebook; elaborar cartaz de
divulgação; preparar a logistica para o evento;
divulgar a marca e a piscina do IPG. Promover a
amizade e bom ambiente entre os utentes e técnicos
da piscina.

Comunicação e Comunidade

Projetos, Protocolos e Parcerias

Escola de Andebol Guarda Unida /IPG

Colaborar como treinadora na formação de atletas de
modo a publicitar a marca IPG e angariar a entrada de GFCD
novos alunos mais tarde para o IPG.

N.º de participantes inscritos

>2

Comunicação e Comunidade

Eventos e Iniciativas

Ações de formação, jornadas, seminários...

Propor temas de conteudos para debate em ações de
formação, jornadas, seminários….de modo a dotar os
GFCD/ESECD
nossos alunos e a comunidade externa de conteudos
complementares para enriquecer o seu saber.

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

2

GFCD

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Participação do IPG junto das Escolas
Secundárias e Profissionais

Promoção do IPG junto das Escolas Secundárias e
Profissionais (em formato online). Janeiro a Junho.

GIC

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

15

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Planeamento e organização de diversas
visitas a alunos que estejam a frequentar o
11º e 12º anos

Promover a realização de visitas virtuais a
laboratórios e instalações. Direcionado para futuros
alunos de Tesp e Licenciaturas.Fevereiro a Junho.

GIC

N.º de ações/sessões/cursos/workshops
realizados

10

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Produção de material informativo do IPG

Testemunhos de alunos de Licenciaturas e
Mestrados.

GIC

N.º de ações de produção e difusão de
informação

10

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Feira de Ensino Superior - Futurália (FILLisboa)

Promoção da oferta formativa do IPG nas
plataformas virtuais.

GIC

N.º de atividades/ações realizadas

1000

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Feira de Ensino Superior - Qualifica (Exponor - Promoção da oferta formativa do IPG nas
Porto)
plataformas virtuais.

GIC

N.º de atividades/ações realizadas

1000

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Feira Ibérica de Turismo (Guarda)

Promoção da oferta formativa do IPG nas
plataformas virtuais. Divulgação de Serviços e
Projetos Científicos.

GIC

N.º de atividades/ações realizadas

5

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Gabinete de Acesso ao Ensino Superior

Esclarecimentos/ palestras sobre: procedimentos do
concurso, provas de ingresso, oferta formativa, entre
outros, através do telefone, email e via plataformas
virtuais.

GIC

N.º de ações concretizadas

100

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Conceção e produção gráfica de material
informativo em diversos suportes.

Conceção de cartazes, folhetos, flyers, brochuras,
convites, publicidade, outdoors, entre outros.

GIC

N.º de ações aprovadas

50

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Conceção e produção gráfica de material para Conceção de banners e organização de textos para
as Redes Sociais.
as plataformas digitais.

GIC

N.º de ações de produção e difusão de
informação

50

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

IPG Store (merchandising com marca IPG)

Gestão de stocks e atendimento para aquisição de
material de merchandising na loja IPG Store.

GIC

N.º de arquivos
organizados/inventariados

1

Organização e Gestão Interna

Transversal

Assessoria de Eventos e Protocolo

Apoio a eventos da Presidência, Unidades
Orgâncicas e entidades externas.

GIC

N.º de ações de apoio técnico/suporte e
manutenção

50

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Exposições temáticas

Organização de espaços e registos fotográficos de
exposições temáticas.

GIC

N.º de ações de apoio técnico/suporte e
manutenção

5

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Criação do Núcleo Museológico de
Tecnologias e Audiovisuais

Recolha fotográfica e catalogação de equipamentos
existentes.

GIC

N.º de atividades/ações realizadas

1

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Boas Vindas aos Novos Alunos do IPG

Preparação, organização e receção dos novos
alunos.

GIC

N.º de ações concretizadas

500

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Conteúdos em formato vídeo para Redes
Sociais

Conceção de pequenos vídeos temáticos para as
Redes Sociais.

GIC

N.º de ações concretizadas

30

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Testemunhos de alunos Erasmus

Conceção de vídeos com depoimentos de alunos
Erasmus do IPG.

GIC

N.º de ações concretizadas

20

Comunicação e Comunidade

Formação, Cursos e Workshops

Workshop de Iniciação à Fotografia

Ação destinada a alunos do IPG, mediante inscrição. GIC

N.º de ações aprovadas

1

Comunicação e Comunidade

Formação, Cursos e Workshops

Workshop de Iniciação à Rádio

Ação destinada a alunos do IPG, mediante inscrição. GIC

N.º de ações aprovadas

1

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Informação e Comunicação (GIC)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Cobertura Fotográfica de eventos

Realização de cobertura fotográfica dos eventos e/ou
GIC
iniciativas do IPG.

N.º de ações aprovadas

50

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Realização de vídeos com depoimentos de
professores e alunos

Conceção de pequenos vídeos com depoimentos de
professores e alunos do IPG.

GIC

N.º de ações concretizadas

30

Investigação & Desenvolvimento

Informação e Comunicação

Realização de entrevistas a professores e
alunos do IPG

Recolha e tratamento em formato aúdio de
entrevistas a professores e alunos do IPG.

GIC

N.º de ações concretizadas

30

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Ampliação e Manutenção do arquivo
fotográfico geral IPG

Arquivo fotográfico de instalações, eventos, recursos
GIC
humanos, entre outros, por temáticas.

N.º de arquivos
organizados/inventariados

100

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Manutenção da página IPG Informação

Atualização dos conteúdos disponibilizados na página
GIC
IPG Informação (link da website do IPG).

N.º de ações aprovadas

100

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Colaboração com a Associação Académica
da Guarda

Recolha fotográfica de eventos e divulgação das
atividades desenvolvidas.

GIC

N.º de ações aprovadas

20

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Colaboração com as Tunas do IPG

Recolha fotográfica de eventos e divulgação das
atividades desenvolvidas.

GIC

N.º de ações aprovadas

10

Comunicação e Comunidade

Informação e Comunicação

Colaboração com os Núcleos de Curso do
IPG

Recolha fotográfica de eventos e divulgação das
atividades desenvolvidas.

GIC

N.º de ações aprovadas

30

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos (GIME)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE
O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

INDICADOR

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA
Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

RESPONSABILIDADE

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
da atividade planeada.
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Ação de formaçãob sobre Higiene e
Segurança no trabalho

Sensibilização dos funcionários do IPG, em especial
do GIME, para as questões de higiene, riscos e
prevenção

GIME / Presidencia

N.º de ações concretizadas

Investigação & Desenvolvimento

Projetos, Protocolos e Parcerias

Projetos de medidas de autoproteção em
edifícios do IPG

Elaboração do projeto para aprovação na ANEPC

GIME

N.º de ações aprovadas

2

Internacionalização

Internacionalização

Melhoria das condições de acolhimento de
Estudantes no Campus do IPG

Limpeza, reparação e requalificação dos
apartamentos do IPG

GIME e SAS

Grau de satisfação dos participantes
(escala de 1 a 5)

3

Comunicação e Comunidade

Transversal

Dar apoio às Escolas e aos Gabinetes que
de forma mais especifica tratem destes
eventos e iniciativas

Colaborar e realizar as tarefas de transportes,
montagem e desmontagem de expositores, manter a
operacionalidade dos auditórios e Campus do IPG

GIME

Grau de satisfação global dos utentes
(escala de 1 a 5)

5

Realizar tarefas de manutenção preventiva e
corretiva em todos os imoveis do IPG

Executar as tarefas de manutenção a fim de que as
instalações, os equipamentos e veículos que
constituem o património do IPG apresentem
excelentes condições de utilização

GIME

N.º de intervenções realizadas

Organização e Gestão Interna

Transversal

7 horas

120

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividadesa realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Internacionalização

Internacionalização

Elaboração de protocolos de cooperação com Procura de novos parceiros internacionais com áreas
GMC
instituições de ensino superior internacionais científicas similares às do IPG

N.º de novos acordos internacionais
celebrados

35

Internacionalização

Internacionalização

Incentivo das atividades de mobilidade
nacional e internacional de estudantes ,
docentes e não docentes do IPG

Promoção de sessões de esclarecimento e
divulgação dos programas de mobilidade junto dos
estudantes, docentes e não docentes do IPG

GMC

Nº de sessões de
informação/esclarecimento realizadas

6

Internacionalização

Internacionalização

Incremento do nº de estudantes Incoming a
Visitas a Instituições estrangeiras, participação em
realizar o seu período de mobilidade (estudos semanas internacionais e feiras de educação
e estágios) no IPG
internacionais

GMC

Nº de estudantes em mobilidade
Incoming no IPG

150

Internacionalização

Internacionalização

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Incremento do nº de estudantes Outgoing
Escolas do IPG e de instituições
para realizar o seu período de mobilidade fora
parceiras;participação em eventos internacionais de
do país(estudos e estágios)
cariz educativo; visita a instituições parceiras

GMC

N.º de estudantes do IPG em
programas internacionais

80

Internacionalização

Internacionalização

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de instituições
Incremento do nº de mobilidade docente Incoming
parceiras;participação em eventos internacionais de
cariz educativo; visita a instituições parceiras

GMC

N.º de docentes estrangeiros em
mobilidade internacional

20

Internacionalização

Internacionalização

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de instituições
Incremento do nº de mobilidade docente Outgoing
parceiras;participação em eventos internacionais de
cariz educativo; visita a instituições parceiras

GMC

N.º de docentes do IPG em programas
internacionais

30

Internacionalização

Internacionalização

Reuniões com Coordenadores Académicos das
Escolas do IPG e de instituições
Incremento do nº de mobilidade não docente Outgoing
parceiras;participação em eventos internacionais de
cariz educativo; visita a instituições parceiras

GMC

N.º de não docentes do IPG em
programas internacionais

25

Internacionalização

Internacionalização

Promoção de atividades de integração dos
estudantes em mobilidade no IPG

Sessão de boas Vindas e Acolhimento aos novos
estudantes em mobilidade (2/ano), eventos e visitas
culturais

GMC

N.º de eventos realizados

5

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

PLANO E RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (PRAA) | 2021
MODELO IPG.011

Unidade Orgânica/Serviço:

Serviços de Ação Social (SAS)

EIXO ESTRATÉGICO
As atividades a realizar devem ser enquadradas
por eixos estratégicos:
I - Ensino
II - Investigação & Desenvolvimento
III- Internacionalização
IV - Comunicação e Comunidade
V - Organização e Gestão Interna

ÂMBITO DA ATIVIDADE
Preencher com o âmbito da atividade a realizar.
Pretendendo-se introduzir uma atividade planeada sem
enquadramento nos âmbitos de atividades mais comuns e
predefinidos, selecionar a opção Outro não especificado .

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO / ESTRATÉGIA / METODOLOGIA

O campo Designação da Atividade deve ser preenchido
com a designação, breve e sucinta, da atividade a realizar.

Descrição pormenorizada da atividade a realizar, incluindo a
estratégia e metodologia a utilizar no sentido da respetiva
implementação.

INDICADOR
RESPONSABILIDADE
Identificação objetiva do(s) responsável(eis) pela implementação
da atividade planeada.

Poderá ser introduzido um indicador não listado, na
condição de ser um indicador válido (parâmetro
numérico e objetivo), bastando para isso digitar o
texto pretendido.

META

EXECUTADA?

As metas devem ser parâmetros
numérios e objetivos.

PREENCHER NO FINAL DO ANO CIVIL

Selecionar AINDA A DECORRER
Ex.: unidades, %, dias, meses, anos,
tratando-se de atividade ainda em curso
semestres, trimestres, semanas, horas,
(não preencher a célula Resultado ).
euros, etc., recorrendo, opcionalmente, a Selecionar NÃO tratando-se de atividade
operadores de comparação (=, >, <, >=,
não realizada (não preencher a célula
<=).
Resultado ).

Ensino

Formação, Cursos e Workshops

Alimentação vegetariana

Conhecer e aplicar, em ambiente de trabalho, as
técnicas de confeção de pratos vegetarianos

Alimentação

Número de participantes

Organização e Gestão Interna

Transversal

Aumento da receita nas cantinas

Atualização do preço da refeição

Alimentação

Aumento de 0,15 €

5%

Organização e Gestão Interna

Transversal

Aumento da receita nas residências

Atualização dos preços das mensalidades

Alojamento

Aumento médio de 10%

5%

Organização e Gestão Interna

Transversal

Ocupação das residências

Maior divulgação do serviço de alojamento no ato da
matrícula

Alojamento

Número de camas ocupadas

6

90%%

RESULTADO
PREENCHER NO FINAL DO ANO
CIVIL
O campo Resultado deve ser
preenchido com o resultado obtido
na atividade, sempre que a mesma
tenha sido executada e concluída.

